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  مـــقـدمــة
   :تربيرات اختيار املوضوع  -1

مع دخول االقتصاد الوطين مرحلة االنفتاح  على األسواق الدولية و ما يقتضيه اقتصـاد            
تسعى املؤسسـة  . السوق ، يف ظل احتدام املنافسة اليت يفرضها واقع العوملة يف جانبه االقتصادي 

يتميز باملزامحة و هذا ال يتأتى إال بالعمل  على ترقيـة   جاهدة إىل احتالل مكانة مرموقة يف سوق
طرق و تقنيات التسيري و الرفع من مستوى األداء من خالل القيام مبطابقـة إنتاجهـا للمعـايري          

  . و املقاييس الدولية 
و حىت تتمكن املؤسسة من حتديد التحديات اليت تواجهها و الفرص املتاحة هلـا يتطلـب           

وتقليل املخـاطر إىل أدىن  . مرونة عالية يف التصرف من خالل إحكام الرقابة إىل أقصى حد  منها
و ال يتأتى هذا إال بإتباع أحدث الطرق و التقنيات و تطبيقات اإلدارة احلديثة و تنمية كافة . حد

  .املوارد
كـل العوامـل           و لقياس فعالية التسيري يف ظل نظام معلومات فعال مع األخذ بعني االعتبـار     

و املتغريات من خالل التطور اإلستراتيجي للمؤسسة إلختاد القرار السليم و الرشـيد ، وجـب   
  .وضع منوذج حلساب التكاليف كمؤشر ملردودية املؤسسة و حتسني األداء 

وع ، لذلك كان اختيارنا للموض)حماسبة التسيري ( و من الطرق املعتمدة جند احملاسبة التحليلية    
من منطلق ضرورة إتباع الطرق العلمية يف اإلدارة و التسيري من خالل الرقابة احملكمة على مجيـع  

خاصة التحكم يف التكاليف و تتبـع  . األنشطة و الوظائف و على كل املستويات داخل املؤسسة
ـ  را سلوكها عن طريق نظام حمكم أال و هو نظام احملاسبة التحليلية الذي هو موضوع دراستنا نظ

  . ألمهيته يف تطوير وسائل الرقابة و ترشيد اختاذ القرار داخل املؤسسة
 :اإلشكالية -2

يفرض املنطق االقتصادي على املؤسسة حتمية التحكم يف أوجه اإلنفاق املتعددة ، ممـا            
     ليفدفع مبسؤوليها لتوجيه عناية فائقة األمهية ملوضوع حماسبة التسيري من تتبع و دراسـة التكـا  

و حماولة فهم سلوكها و تكرست هذه احلقيقة أكثر يف العصر احلديث مع اشتداد حدة املنافسـة  
و حتقيق الربح كهدف اقتصادي مع الوصول إىل ضمان النمـو     . دف إجياد مكانة يف السوق 

.           و االستمرار يف النشاط وهذا مع توسـع حجـم املؤسسـات وتنـوع و تعـدد منتجاـا      
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حتقيق هذه األهداف يبقى مشروطا مبدى قدرة حتكم املؤسسة يف تكاليفها بنـاءا علـى قاعـدة    
باعتبارها . معلومات صلبة توفرها إحدى تقنيات مراقبة التسيري ، و اليت تسمى احملاسبة التحليلية 

س النجاعـة  إحدى أهم طرق الرقابة حيث تقدم معلومات ميكنها أن تستخدم بفاعلية يف جمال قيا
مل ينشأ نظام احملاسبة التحليلية إال حديثا بفضل االقتصـاديني ، املـاليني      .االقتصادية للمؤسسات 

و املسريين  الذين كان هلم دور كبري يف عرض حقائق و مبادئ هذا النظام  و جعله يتالءم مـع  
  .  معطيات الختاذ القرار  باعتباره قاعدة هحيث أثبت هذا النظام فعاليته و جنا عت.أهداف املؤسسة 

  : و على هذا األساس سنحاول من خالل هذا البحث اإلجابة على التساؤل التايل
إىل أي مدى ميكن تطبيق نظام احملاسبة التحليلية يف املؤسسة و ما هي إشـكاليات ذلـك ؟                                                 -  

  : على هذا التساؤل قمنا بطرح التساؤالت الفرعية التالية و لإلجابة 
  كيف ميكن وضع نظاما للمحاسبة التحليلية باعتباره نظام جزئي من النظام الكلي ؟  -
  ما هي خمتلف طرق حساب التكاليف التقليدية و احلديثة منها ؟  -
  كيف ميكن اعتماد طريقة ما حلساب التكاليف يف املؤسسة ؟  -
    :ف البحثأهدا -3

دف من خالل هذا البحث اإلجابة على التساؤالت السالفة الذكر من خـالل حتقيـق           
  : األهداف التالية

لنظـام   )حتـيت (معرفة نظام املعلومات احملاسيب داخل املؤسسة باعتباره نظـام فرعـي    -
  .  املعلومات

  .تقدمي طرق حساب التكاليف التقليدية و تقييمها  -
 .طريقة حساب التكاليف احلديثة و تقييمها تقدمي  -
 . التوصل إىل إعداد نظام التكاليف داخل املؤسسة  -
 .اإلشارة إىل إشكاليات تطبيق نظام احملاسبة التحليلية يف املؤسسة  -

  : املنهج العلمي املتبع و أدوات البحث املستعملة - 4
 ةما املتعلقة باحملاسـبة التحليليـة، حماسـب   بعد اإلطالع على املراجع اليت هلا عالقة بامليدان السي

  :نذكر على وجه اخلصوص.التسيري و تسيري املنظمات ةالتسيري، مراقب
   .مراقبة التسيري لـ ميشال جاريف  -
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 . طرق وتطبيقات النجاعة لـ بيار لورينو -
 .مراقبة التسيري و املوازنة لـ بيار لوزال  -
 .احملاسبة التحليلية لـ مجال خواطرة  -
  .ة التسيري و احملاسبة التحليلية لـ برجيت دورياث مراقب -

  : و لإلجابة على إشكالية البحث و اإلحاطة مبختلف جوانبه اتبعنا املناهج التالية     
و هذا وفقا للدراسة التفسريية األكثر توافقـا مـع طريقـة    : املنهج الوصفي التحليلي  -

  .البحث و طبيعة املوضوع 
 ) . حمل التربص ( و هذا من خالل الدراسة امليدانية: ائياملنهج الرياضي اإلحص -
من خالل إسقاط اجلانب النظري على اجلانب التطبيقي و مـدى  : منهج دراسة احلالة  -

 .تقارما يف املؤسسة حمل الدراسة 
و قد مت إبراز العمل باملناهج السابقة من خالل أدوات البحث املختلفـة جلمـع املعطيـات              
باإلضافة إىل إجـراء  . املعلومات، حيث وظفنا املالحظة العلمية على مستوى وحدات املؤسسةو 

مقابالت شخصية مع مسؤوليها دف الوقوف على احلقائق حول واقع املؤسسة و هذا بتقـدمي  
  . أفضل احللول و أجنع الطرق من خالل ما حتصلنا عليه من معلومات بعد الدراسة و التحليل

  :    اسة خطة الدر -5
  : لإلملام باملوضوع قسمنا دراستنا هذه إىل ما يلي           

البحث، أهداف البحث،  ةتضمنت دوافع اختيار املوضوع وأمهيته، إشكالي: مقدمة عامة -
  . املنهج العلمي املتبع و أدوات البحث املستعملة

نا فيـه إىل مـدخل   اخترنا له عنوان املؤسسة من مدخل النظم حيث تطرق : الفصل األول -
عام حول النظم ، املؤسسة و النظم ، نظم املعلومات باملؤسسة ، كما تعرضنا إىل نظـام  
املعلومات احملاسبية من خالل التركيز على نظام احملاسبة العامة و نظام احملاسبة التحليليـة مث  

 ). التشغيل العمل أو(العوامل املؤثرة يف وضع هذا النظام لنخلص إىل وضعه موضع التنفيذ 
حيث مت التناول فيـه  . جاء حتت عنوان الطرق التقليدية حلساب التكاليف :الفصل الثاين -

مدخل عام للمحاسبة التحليلية من خالل التطور التارخيي هلا ، مث دراسة طرق حسـاب  
بنوعيها الكلية و اجلزئية لنخلص إىل أهم االنتقادات املوجهـة  ) التارخيية(التكاليف الفعلية 
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لننتقـل إىل طريقـة   . إىل كل طريقة على حدى من خالل حتديد اإلجيابيات و السلبيات 
التكاليف املعيارية حيث مت عرض أهم أهدافها، أنواعها مث مقارنة التكاليف الفعليـة مـع   

مث خلصـنا إىل أهـم   . التكاليف احملددة مسبقا و حتديد االحنرافات، أسـباا و حتليلـها  
 ده الطريقة و دلك بتحديد حدودها و مزاياها االنتقادات املوجهة هل

خصص هذا الفصل إىل الطريقة املطورة حلساب التكـاليف ، حيـث مت    : الفصل الثالث -
  .التطرق فيه إىل طريقة التكاليف على أساس األنشطة 

من خالل اإلشارة إىل التطور التارخيي لطريقة حماسبة األنشطة، مبادئها، بنـاء النمـوذج أو   
لنخلص يف األخري . لطريقة، مث حتديد عملية حساب التكاليف باستعمال هذه الطريقةعمل ا

  . إىل تقييم طريقة احملاسبة على أساس النشاط 
فيما يتعلق بالفصلني الرابع و اخلامس فقد مت من خالهلما عمليـة إسـقاط    : الفصل الرابع -

الة الـيت متـت يف الشـركة    من خالل دراسة احل. اجلانب النظري على اجلانب التطبيقي 
  . )ALTRO -ألطرو  ( اجلزائرية ألشغال الطرق

حيث جاء هذا الفصل حتت عنوان تطبيق نظام احملاسبة التحليلية يف شركة ألطرو من خالل  
التعريف مبيدان الدراسة ، تصور و وضع نظام احملاسبة التحليلية يف الشركة حمل الدراسـة ،  

  .مل النمط التحضريي و طريقة الع
تعرضنا من خالله إىل حساب تكلفة إنتاج احلصى و أنواعه بوحدة اإلنتاج  : الفصل اخلامس -

  .     و هذا نظرا لتعذر تطبيق نظام احملاسبة التحليلية يف الشركة. التابعة للشركة 
ـ   ية و باعتبار أن املواد املنتجة بوحدة اإلنتاج التابعة للشركة تعترب مواد أولية رئيسية و أساس

  .لنشاط و عمل ألطرو
وقد مت دراسة هذا اجلانب من خالل اإلشارة إىل تقدمي وحدة اإلنتاج ، مراحـل عمليـة    

  .اإلنتاج بالوحدة ، مث حساب تكلفة اإلنتاج بالوحدة و دراسة تطور تكلفة اإلنتاج ا
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املتواضعة  قدمنا من خالهلا حوصلة عن ما توصلنا إليه من خالل هذه الدراسة :امتـة ــاخل 
اليت تتعلق أساسا بأهم اإلشكاليات اليت حتول دون تطبيق نظام احملاسبة التحليليـة عمومـا،          

و هي الشركة اجلزائريـة  . و إشكالية تطبيق نظام احملاسبة التحليلية يف املؤسسة حمل الدراسة
  .ألشغال الطرق ألطرو على وجه اخلصوص 

  .لة من النتائج و التوصيات تتعلق مبوضوع دراستناو قد ختمنا هذه الدراسة جبم      
  : الصعوبات املواجهة - 6

عند قيامنا بإجناز هذا البحث مل نكن نتصور من أننا نواجه بعض الصعوبات و املشاكل اليت        
و من بني الصعوبات الـيت  . حاولت أن حتول دون حتقيق األهداف و الوصول إىل النتائج املرجوة 

  : ما يليواجهناها 
 .إشكالية الترمجة و كثرة املصطلحات و املفاهيم وتنوعها -
نقص اإلطارات املتخصصة يف امليدان املتعلق مبحاسبة التسيري كون دراسـتنا ذات طـابع    -

 .عملي
كرب حجم الشركة حمل الدراسة حالت دون إاء الدراسة التطبيقية، لننتقـل إىل وحـدة    -

 . بعد املسافة دف إمتام البحثاإلنتاج التابعة للشركة رغم 
و نرجو أن نكون قد وفقنا إىل حد ما يف تقدمي ما خلصنا إليه من خالل دراسـتنا       

  .اال لدراسات أخرى تتناول املوضوع من زوايا خمتلفة اهذه، وفتحن
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  األنظمةاملؤسسة من مدخل نظريـة  :األولالفصل 
I- مدخـل النظم       :  

  :نظريـة األنظمـة ظهورهـا وتطورهـا -1
  :تعريـف النظـام طبقـا ملدخـل النظـم-1 -1     

ميكن تعريف مصطلح النظام بصفة عامة على انه جمموعة مترابطة ومتجانسة من املـوارد    
اليت تتفاعل مـع بعضـها    )إخل… ، اآلالت، األموال، السجالت األفراد، التجهيزات(والعناصر 

وتعمل كوحدة واحدة حنو حتقيق هدف أو جمموعة مـن   )حدود النظام(البعض داخل إطار معني 
   .)1(األهداف العامة يف ظل الظروف أو القيود البيئية احمليطة

رتبط ببعضها الـبعض  كما يعرف النظام طبقا ملدخل النظم بأنه جمموعة من األجزاء اليت ت
هذا  ،.)2(ومع البيئة احمليطة وهذه األجزاء تعمل كمجموعة واحدة من أجل حتقيق أهداف النظام

األخري ليس عبارة عن أجزاء مستقلة تعمل مبفردها بل أجزاء تعمل مع بعضها كوحـدة واحـدة   
  .وهذه األجزاء مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا

أمـا  " جمموعة من العناصر املتفاعلـة  " على أنه   Von BERTALANFFYوقد عرف النظام    
ROSANY  يكمن يف جمموعة عناصر تتفاعل فيما بينها  تفاعل ديناميكي واملبنية "فيعرفه على أنه
  .)3("على هدف

جمموعة من العناصر املترابطـة  "وحسب موسوعة التسيري املنامجنت عرفت النظام على أنه  
    .)4(ميزات جديدة )األجزاء(أين يظهر من تفاعل املكونات  فيما بينها مشكلة كال منظما

وتتضمن التعاريف ضرورة أن يشمل النظام بصفة عامة على جمموعـة مـن الصـفات    
واخلصائص تتمثل عموما يف مدخالت النظام وخمرجاته وكيف يشـتغل وحـدود وبيئـة هـذا     

  : ويعكس الشكل التايل هذا التعريف بيانيا.النظام
  

  
                                        

                                                        
 .13.، ص2003- 2002أحمد حسین علي حسین، نظم المعلومات المحاسبة،اإلطار الفكري والنظم التطبیقیة، الدار الجامعیة، مصر، .د )1(
 .4.، ص2002، مصر، ةالجدید ة، دار الجامعةی، نظم المعلومات المحاسبمحمد سمیر كامل.الدھراوي، د مصطفى كمال الدین.د )2(
 .4.، ص2000 الجزائر،عبد الرزاق بن حبیب، اقتصاد وتسییر المؤسسة، دیوان المطبوعات الجامعیة،.د )3(

)4(  Mevellec.P,La Comptabilité a base d activités, Encyclopédies de Gestion et de Management, EGM, 1997, P. 174. 
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  .شكـل مبسـط ملفهـوم النظـام: )1-1(شكـل رقـم  

  
     
  
  
  
  
  

  
  4..، مرجع سبق ذكره،  صحممد مسري كامل.د ، يالدهراومصطفى كمـال الدين .د: صدرامل

  
  .13.،صالمحاسبة،اإلطار الفكري والنظم التطبیقیة أحمد حسین علي حسین، نظم المعلومات.د: املصدر                             

      :تطور نظرية األنظمـة  -1-2
انطلقت طريقة التحليل من خالل منظور األنظمة من علم البيولوجيا إىل علـوم أخـرى     

خاصة االجتماعية لتصبح فيما بعد تسمى بنظرية األنظمة وقد كان أول انتقال هلذه النظريـة إىل  
واسطة أعمال عدد من املفكرين ابتداء من مخسينيات القرن املاضي وهـذا مـن   ميدان اإلدارة ب

هـو   )FAYOL(خالل دراسات واقعية قام ا جمموعة من الباحثني وما ميكن مالحظة أن فايول 
  .السباق إىل هذا اال حيث اعترب للمؤسسة تنظيما تقنيا واجتماعيا

سات قد عاجلت مسامهة نظرية األنظمة ظهرت مجلة من األعمال والدرا 1960منذ سنة  و
بالتحديد املؤسسات االقتصادية، وقد شهدت  و. وما هي الفائدة اليت تقدمها يف دراسة املنظمات

هذه النظرية تطورا سريعا مقارنة مع تاريخ ظهورها املتأخر والفترة القصرية اليت قطعتها ومرد هذا 
  .غزارة األعمال فيها واالستعماالت الواسعة هلا

  حـدود النظـام                                                                         بيئـة النظـام 
System Bounderies                 System Environment    

  
  
  
  

  
  

  Feed Back) رجعيـة (التغذيـة العكسيـة 

  مدخـالت 
Inputs  

  تشغيـل 
Processing  

  خمرجـات
Outputs  
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ورغم هذا التطور السريع واملستمر يف نظريات األنظمة، والذي نتج يف احلقيقة عن التطور 
  السريع يف حميط املؤسسة واخلدمات اليت قدمتها النظرية ملختلف العلوم وخاصة إىل ميدان التسيري

  
  
   

  
من جهة  اإلدارة، إال أا تبقى غري مكتملة نظرا للفترة القصرية اليت قطعتها منذ ظهورهاو

  .)1(والتساع مواضيعها وتشعب جوانبها من جهة أخرى

 
  :تصنيفـات األنظمـة -2

  :  ميكن تصنيف النظام على أساس خاصية أو أكثر يف هذا النظام كما يلي  
  :)2(التصنيف حسب نشأا  -2-1

ل جوده بويعرف النظام الطبيعي بأنه النظام الذي ال دخل لإلنسان يف : النظم الطبيعية -أ  
  .هو من صنع اهللا سبحانه وتعاىل مثل اإلنسان نفسه

فهي من صنع اإلنسان باستخدام املوارد والعناصر واألسباب اليت  :النظم الصناعية -ب       
ها الشركات واهليئات واجلامعات وغريها حيث حيتاج هذا النظام إىل لتومن أمث. سخرها اهللا له

ذه ويشرف على تشغيله لكي يستمر هذا النظام يف عكس األول على من يصممه، ويديره، وينف
  .الوجود وهو ما يعرف حاليا بدراسة النظم

  ):البيئة(التصنيف حسب عالقتها باحمليط  -2-2
يعرف النظام املفتوح بأنـه ذلك النظام الذي يؤثر ويتأثر بالبيئة اليت  :حةالنظم املفتو_ أ   

  دائما مع العناصر األخرى خارج حدود النظام، أو هو النظام الذي تتفاعل أجزائه. يعمل فيها
وعمليات التشغيل  مدخالتمبعىن أن التغريات يف الظروف البيئة احمليطية بالنظام تؤثر على 

وخمرجات النظام، وبذلك جيب أن يتصف النظام باملرونة الكافية للتأقلم مع املتغريات البيئية 
النظام املفتوح  KATZو  KAHNوحسب . يف الوجوداحمليطية حىت متكنه احملافظة على استمراره 

                                                        
 .39. ، ص1998 الجزائر،،2المؤسسة، دار المحمدیة العامة، طناصر دادي عدون،  اقتصاد   )1(
 19.أحمد حسین على حسین، مرجع سبق ذكره ص.د )2(
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يكمن يف جمموعة العناصر اخلاصة مميزة ومركبة حبيث أن أي تغيري حيدث يف إحدى عناصره 
  .)3(يؤدي إىل ردود فعل التشويه يف كل العناصر األخرى

لبيئة اليت النظام املغلق هو ذلك النظام الذي ال يوجد أي تفاعل بينه وبني ا :النظـام املغلـق - ب 
  .يعمل فيها، لذلك ال يتأثر هذا النظام بالتغريات اليت حتدث يف الظروف البيئية

  
  
  :التصنيف حسب هيكلها األساسي -2-3

  .وهي نظم سهلة التحكم والتفسري والتشكيل: النظـم البسيطـة -أ  
  .)1(عتربةوهي النظم اليت يتطلب التحكم فيها ووصفها جمهودات م: النظـم املعقـدة -ب      

وجتدر اإلشارة هنا إىل أن درجة بساطة وتعقيد النظام تتوقف على عدد النظم الفرعية اليت        
بالتايل جيب  و. يتضمنها وعلى درجة تنوع وتعدد العالقات واملعامالت بني هذه النظم الفرعية
دارة وتشغيل هذه أن يكون هناك فهم كامل للعالقات املتشابكة داخل النظم املعقدة حىت ميكن إ

فال شك أن إدارة وتشغيل نظام معقد للمعلومات ستكون أصعب بكثري من إدارة . النظم
  .وتشغيل نظام بسيط للمعلومات

  
  :)2(التصنيف حسب درجـة التأكد -2-4

 باستخدامهي تلك األنظمة اليت ال ميكن التنبؤ باحلاالت اليت سيكون عليها إال : االحتماليةالنظم  - أ
مبعىن أنه ال ميكن أن يعرف على وجه لتحديد ما سيكون عليه رد فعل النظام أو . االتاالحتم

  .خمرجاته نتيجة حلدوث ظروف معينة
يكون النظام حمددا إذا أمكن معرفة على وجه التحديد، ما ستكون عليه  :النظـم احملـددة -ب

فضل األمثلة أالنظم اآللية من  وتعترب. حالة النظام وخمرجاته،استجابة موعة حمددة من املدخالت
على النظم احملددة حيث يكون معلوم على وجه التحديد ما ستكون عليه املخرجات بناءا على 

  .املدخالت املستخدمة
                                                        

 .5.عبد الرزاق بن حبیب، مرجع سبق ذكره، ص. د )3(
 .40.ناصر دادي عدون، مرجع سبق ذكره، ص  )1(
 .21.أحمد حسین علي حسین، مرجع سبق ذكره، ص. د )2(
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  :خصائـص النظـام - 3

  : املـوارد -3-1       
. وارد املتاحة للنظامالبد أن تتوافر ألي نظام البنية األساسية املكونة له واملتمثلة يف جمموعة امل

له بالتفصيل  فعلى سبيل املثال ميكن تصنيف موارد نظام املعلومات احملاسيب الذي سيتم التطرق
  :ة إىل أربعة موارد هيتالحقا نظرا ألمهي

  .املهمـات -  أ    
   .األجهـزة -ب  

  .األفـراد - ج   
  .األمـوال - د   
  

  : األهـداف -3-2    
نظام بوجود هدف معني، أو جمموعة من األهداف يراد حتقيقها  يرتبط وجود النظام، أي  

فأهداف النظام هي املربر األساسي الستمرار وجوده، كما أا من أهم . من وجود النظام
  .العوامل احملددة لكيفية تنسيق وتشغيل املوارد املتاحة للنظام
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      استخدام املوارد املتاحة و إدارة و فأهداف النظام هي اليت حتدد طريقة عمله وكيفية تنظيم
  .)1(له والتنسيق فيها بينها مبا يضمن حتقيق هذه األهداف

   :البيئـة واحلـدود -3-3
 تفاعل مع وحداته ونظمه األخرىيتتمثل بيئة النظام يف اال احمليط به واتمع الذي يعمل فيه و

   .)3(سيطرة أو رقابة النظاملختضع  كل العناصر والعوامل املؤثرة يف النظام واليت ال أوهي .)2(
  
  
  
  
   

  
خلطوط احملددة للنظام وتفصله عن البيئة اليت يعمل فيها، اأما حدود النظام فتتمثل يف 

وبصفة عامة غالبا ما يصعب حتديد حد فاصل بني البيئة والنظام، وبني حدوده، ألنه ال ميكن 
  .ية البيئة اليت يعمل فيهاالتحديد القاطع للنقاط اليت ينتهي عندها النظام وبدا

إال أنه من ناحية أخرى البد من وجود حدود واضحة للنظام ألا هي اليت حتدد أنواع  
املدخالت واملخرجات اليت تتدفق بني النظام وبني البيئة اليت يعمل فيها، لذلك عادة ما يفترض 

عادة ما يتم حتديد  و. هاوجود حدود واضحة للنظام تظهر كوحدة متميزة يف البيئة اليت يعمل في
  .حدود النظام بالرجوع إىل األهداف اليت يراد حتقيقها من وجوده

  :ويظهر الشكل التايل خصائص الوحدة االقتصادية كنظام يف جمال األعمال
  .الوحدة االقتصادية يف جمال األعمال كنظام:    )2-1(شكل رقــم  

  
  :األهــداف                                                                    

  
  

                                                        
 .15. حسني، مرجع سبق ذكره، ص أمحد حسني علي.د )1(
 .15. نفس املرجع السابق، ص أمحد حسني علي حسني،. د)2(
 .9. كمال الدين الدهراوي، مسري كامل، مرجع سبق ذكره، ص.د )3(

  تعظيم األرباح،ختفيض التكاليف،
 إخل… خلدمات للعمالء اتقدمي أفضل  
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  )نظام فرعي(التنظيم 

  )نظام فرعي(نظام املعلومات 

  )نظام فرعي(نظام التشغيل 

  
  
  
  
  

  )املؤسسة(حـدود الوحـدة االقتصاديـة 
  

  املخرجـات                             املـوارد          
                        املوارد واملهمات      
  منتجــات                            التجهيــزات      

  خدمــات*                   اداألفـــر       
  معلومــات*                             األمــوال       

  
  
 
  

  .14. أمحد حسني علي حسني، مرجع سبق ذكره، ص: املصدر                                                                
  

  
  
  
  

II - املؤسسـة والنظـم:  
   :املؤسسـة كنظـام مفتـوح - 1    

كعنصر هام يف التحليل إذ يتفاعالن بشكل متبادل  االعتبارإن أخذ حميط املؤسسة بعني         
وحبركة مستمرة وتغريات متواصلة حتدد حياة املؤسسة، مبدى قدرا على مسايرة هذه احلركة، 

  .والتأقلم مع احلاالت اجلديدة باستمرار
الوقت هيكال  فاملؤسسة كمنظمة تعترب يف نفس Von.BERTALANFFYوحسب اجتاه 

وبواسطة املفاهيم املستعملة . اجتماعيا، واقعيا، وكمتعامل اقتصادي،  وتتمتع خبصائص تنظيمية
  : )1(واملتطورة يف النظرية العامة التنظيمية ميكن وصفها كنظام مفتوح ومعىن هذا أن املؤسسة نظام

                                                        
 .43. ناصر دادي عدون، مرجع مسبق ذكره، ص )1(
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  .ألا مكونة من أقسام مستعملة جممعة حسب هيكل خاص ا - أ       
  .خلارجياألا متلك حدودا متكنها من حتديدها وتفصلها عن احمليط  -ب      
           هي نظام مفتوح ألا تتكيف بوعي مع تغريات احمليط بفعل القرارات املتخذة من -ج      

  .طرف مسريها بواسطة نشاطات أعضاءها
ستمرار يف ضوء قاء، واالوهذا املنظور إمنا يأيت من واقع أن املؤسسة من بني أهدافها الب

معطيات البيئة اليت تعيش فيها، فهي تعمل على اخذ هذه املعطيات، وحتليلها، والتكيف معها من 
خالل عملية التأثري والتأثر يف البيئة اليت حتيط ا وتنمو من خالهلا وذلك ملا حتمله من شروط 

  .البقاء
  :)2(خصائـص النظـام املفتـوح -1-1

 دراسة هذه البيئة تساعد على التأكد من فعالية النظام من حيث :ـة النظـامبيئ -1- 1- 1    
  .التفاعل معها

 حيث أن النظام يتلقى معلومات داخلية، يوجهها ويقيمها  :التغذيـة العكسيـة -1-1-2    
عن  االحنرافويستعملها يف املراقبة الذاتية،ومراقبة سري عمليات املدخالت واملخرجات لتقليص 

    .هدافاأل
  
  

   :استمرارية النشاط ودورانه -1-1-3   
شكل  مدخالت أخرى يف حيث أن خمرجات النظام جتر إيرادات متكن من إدخال            

  .دوري، يساهم يف استمرارية العمل
   :التأثري السليب -1-1-4     

حلاجة هي مواقع با ملا كان يعمل دوريا، فإن اجلوانب اليت يتكرر فيها اإلحساس            
  .االستمراروجب سدها من أجل التكيف وبالتايل  للتأثري السليب،

  : والتوازن احلركي االستقرار -1-1-5     

                                                        
 .18. ص 2002جامعة فرحات عباس سطيف، مارس بولقصيبات حمفوظ، دور نظام تكاليف األوامر يف الرقابة، رسالة ماجسيتري،  )2(
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 النظام، والعالقة بينهما، حبيث فمع تعدد تدفقات النظام، وجب احملافظة على أجزاء           
  .للنظاميتحقق التكيف مع البيئة بشكل حيافظ على التوازن الداخلي 

   :التوسـع -1-1-6       
  .النظام إىل اجلهة املعاكسة للمؤسسة ولو بدون حاجة لذلك باجتاهوهذا              

  .تـوازن أنشطة الصيانـة والتكيـف -1-1-7       
  :تعـدد سبـل حتقيـق األهـداف -1-1-8      

  .اهلدف وذلك يف إطار مبدأ وحدة النهاية ووحدة             
  :مميـزات املؤسسـة كنظـام مفتـوح -2

مكونات نظام معني هي عناصر متفاعلة فيما بينها وهي بدورها ميكن أن تعترب كأنظمة      
فرعية متأثرة فيما بينها واألنظمة الفرعية تضم ضمن حقل من العالقات بواسطة األهداف األفقية 

   .)1(االنسجاموالعمودية اليت حتدد حسب ضرورة 

ألهداف األفقية يف كل األهداف اإلنتاجية واملالية وأهداف البيع واألهداف وتتمثل ا
  .    اخلاصة باملوارد البشرية وقد تسمى بأهداف التأطري

أما األهداف العمودية فتتمثل يف أهداف الربامج، وعند توزيع أحد منها يتوزع إىل أهداف 
  .يةخاصة باألنظمة الفرعية ملستويات خمتلفة ضمن عالقة هرم

  
  
  

وهذان النوعان من األهداف األفقية والعمودية، مها اللذان حيددان جمموعة العالقات بني 
  .ميكن هلما أن يكونا نظامني فرعيني يف املؤسسة و. األنظمة الفرعية املكونة للنظام الكلي

  
  :الفرعيـةاألنظمـة _  3

                                                        
 .44.ناصر دادي عدون، مرجع سبق ذكره، ص )1(
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نفس خصائص النظام األساسي  غالبا ما يتكون النظام من جموعة من النظم الفرعية هلما      
تساهم، يف حتقيق أهداف . ولكنها تعمل كنظم مستقلة ومتخصصة يف عمل أو وظيفة معينة

  .)1(النظام األساسي ككل

يساعد التحديد الواضح للنظم الفرعية على حتديد اهليكل األساسي للنظام باإلضافة إىل  و     
لنظم الفرعية، وما يترتب على ذلك من تدفق ممثلة للمعامالت بني ا لالتصاالتإجياد قنوات 

وبذلك يسهل إدارة وتشغيل النظام األساسي ككل، باإلضافة إىل . للموارد بني هذه النظم
  .إمكانية تركيز عمليات الرقابة وتقييم األداء على أجزاء معينة من النظام

  .والشكل التايل يوضح الوحدة االقتصادية طبقا ملدخل النظم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
 .17. أمحد حسني علي حسني، مرجع سبق ذكره، ص )1(
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  الوحـدة االقتصاديـة                  
            

  خمرجـات  تشغيـل  مدخـالت

  
  

  .الوحـدة االقتصاديـة طبقـا ملدخـل األنظمـة:   )3-1(شكـل رقـم 
  

  البيئـة احمليطيـة            املستهلكيـن          
  
  

 العمـال                                          
     احلكومـة

  
  

       املنافسيـن 
    التغذيـة العكسيـة                        

  
                     

   
  

  واملـوارد املعدات                                                            
  

  س املـال أالتكنولوجيـا                 ر     
    
         درجـة الرقابـة أو السيطـرة                     

  .10. مرجع سبق ذكره، ص مسري كامل.دين الدهراوي، دكمال ال. د :املصدر 
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  خطـوات تشغيـل البيانـات   البيانـات
  داخـل نظـام املعلومـات

  املعلومـات

  
  
  
  

III  - نظـم املعلومـات باملؤسسـة:  
  :نظـم املعلومـات -1  
  :مفهـوم نظـام املعلومـات -1-1        
من خالل ما سبق اتضح أن املؤسسة عبارة عن نظام مفتوح، ميثل كال من جمموعة أنظمة   

نظام املعلومات والذي  األخريمعلومات، يصطلح على تسمية هذا  حتتية تتبادل بداخلها مجلة
ذلك النظام الذي يتضمن جمموعة متجانسة، ومترابطة من األعمال والعناصر " يعرف على أنه 

واملوارد تقوم بتجميع وتشغيل، وإدارة ورقابة، البيانات بغرض إنتاج وتوصيل معلومات مفيدة 
   .)1("تصال القنوات وخطوط اال ملتخذي القرارات من خالل شبكة من

لتحويل )البشرية واآللية( كما يعرف نظام املعلومات بأنه إطار يتم من خالله تنسيق املوارد     
  .لتحقيق أهداف املؤسسة )املعلومات(إىل خمرجات  )البيانات( املدخالت

  :العناصـر املكونـة لنظـام املعلومـات -1-2
   :املعلومـات -أ  
تائج من نظام املعلومات وجيب التمييز بني البيانات واملعلومات، فالبيانات هي حقائق هي الن      

ل املدخالت لنظام املعلومات، وأما هذه األخرية فإا ثوإذا ما مجعت معا فإا مت. أولية وأرقام
  .تتكون من بيانات مت حتويلها وتشغيلها لتصبح هلا قيمة حيث تفيد يف حتقيق األهداف

  :التايل يظهر العالقة بني البيانات واملعلوماتوالشكل 

  
           خمرجـات                 مدخـالت          

                  
  

  : النظـام_ ب 

                                                        
 .09. ، ص1998محمد الفیومي، أحمد حسین، تصمیم وتشغیل نظم المعلومات المحاسبة، مكتبة اإلشعاع، مصر  )1(
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هو إطار عام متكامل حيقق عدة أهداف، فهو يقوم بتنسيق املوارد الالزمة لتحويل املدخالت       
اآلالت وعناصر الطاقة اإلنتاجية وذلك حسب  وهذه املوارد تتراوح من املواد إىل. إىل خمرجات
  .نوع النظام

 
 
 
  :شبكـة النظام_ ج 

ألنه يقدم املعلومات لنقاط عديدة، وهو ميكن من  اتصاالتميثل نظام املعلومات شبكة        
  .تدفق املعلومات لكافة األماكن يف الوحدة االقتصادية وحىت خارجها

   :األهداف_ د 
  :لومات يف املؤسسة إىل حتقيق ثالثة أهداف أساسية هييهدف نظام املع      

  .يقدم معلومات ألغراض اختاذ القرارات -
  . تقدمي املعلومات اليت تساعد يف إجراء العمليات اليومية -
  .ليتهاوتقدمي املعلومات الالزمة عن مدى حتقيق اإلدارة ملسؤ -

               ريق توفري املعلومات الالزمة لتنفيذ خلارجني عن طاويتم خدمة املستخدمني الداخلني و        
 .العمليات

   :املـوارد_ هـ 
يتطلب نظام املعلومات بعض املوارد للقيام بوظائفه وهذه املوارد تتمثل يف البيانات،  و      

يتدخل يف كل  يتميز نظام املعلومات باتساع نطاقه، و. املهمات، املعدات، األفراد والتمويل
األخري هو اكتساب  اات املكونة للهيكل التنظيمي للمؤسسة ومن أهم أسباب جناح هذاملستوي

  .نظام فعال للمعلومات
نظم املعلومات باملؤسسة جند نظام املعلومات اإلدارية وسوف نتطرق إليه بنوع من  من أهم و 

  .التفصيل خدمة ملوضوع الدراسة
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  :نظـام املعلومـات اإلداريـة -2
  :مفاهيم عامة حول نظم املعلومات اإلدارية -2-1

إن الطابع الشمويل هلذا النظام، أدى إىل عدم حتديد مفهوم دقيق له إال أننا ميكن إبراز أهم    
  :التعاريف هلذا النظام كما يلي

يعرف نظام املعلومات اإلدارية على أنه نظام منهجي حمتسب قادر على تكامل البيانات من 
   .)1(صد توفري املعلومات الضرورية الختاذ القرارات اإلداريةمصادر خمتلفة بق

جمموعة منظمة لوسائل توفر معلومات عن املاضي " كما يعرف نظام املعلومات اإلدارية على أنه 
وهي . خلارجيةاواحلاضر والتنبؤ فيما يتعلق باألنشطة وعمليات املنشأة، وأيضا ملا حيدث يف بيئتها 

التخطيط والرقابة، والعمليات املنظمة من خالل ما توفره من معلومات  تؤدي إىل تدعيم وظائف
  .)2("القرار يف توقيت مناسب لصانع

يوجه نظام املعلومات اإلدارية ألغراض استعمال البيانات إلنتاج املعلومات اإلدارية، 
معلومات وينبغي أن يكون لنظام املعلومات اإلدارية القدرة على دمج وختليص البيانات إلنتاج 

   . )3(مناسبة لإلدارة بغرض حتقيق االستخدام األمثل للموارد املتاحة للمؤسسة أو املشروع

                                                        
   .34. ، ص2002رة وعملیة اتخاذ القرارات، دار ھمومة، الجزائر، جمال الدین لعویسات، اإلدا.د )1(
  .252. ، ص2002إبراھیم سلطان، نظم المعلومات اإلداریة، الدار الجامعیة، مصر،  )2(
  .45. كمال الدین الدھراوي، مرجع سبق ذكره، ص )3(
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  نظـام املعلومـات اإلداريـة

  نظـام معلومـات
  اإلنتـاج

  نظـام معلومـات
  )األفراد(شؤون العاملني 

  نظـام معلومـات
  التسويقيـة 

  معلومـات نظـام
  احملاسبـة املاليـة

إن تصميم نظام املعلومات اإلدارية يتطلب منهجية علمية بداية بعملية البحث عن 
املعلومات مرورا بتحليلها بشكل يساعد على التصميم، وصوال إىل عملية تطبيق النظام املصمم 

  .مالحظتهاح األخطاء املمكن وتصحي

  :وميكن توضيح نظام املعلومات اإلدارية والنظم الفرعية له من خالل الشكل التايل 
  

   
  

  
  
 
 
 
  
  
  

  .نظـام املعلومـات اإلداريـة يف املؤسسـة:  )4- 1(شكـل رقـم 

  
  
  
  

         
  

  
 

تكمن أمهية يف املؤسسة  )داريةنظام املعلومات اإل(من خالل هذا الشكل يتنب لنا أن هذا النظام 
  .حيث نتناول كل نظام على حدى )التحتية(من خالل مكوناته املتمثلة يف األنظمة الفرعية 

  :النظـم الفرعيـة لنظـام املعلومـات اإلداريـة -2-2
  :نظـام معلومـات اإلنتـاج -1     
أو مدخالت العملية  تشتمل عملية اإلنتاج تنفيذ أنشطة جلب خمتلف عوامل اإلنتاج      

جيمع عدة أنشطة متناسقة وموجهة إىل نفس  و .اإلنتاجية وحتويلها إىل خمرجات يف حميط معقد
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اهلدف وتعترب إدارة اإلنتاج والعمليات جمموعة أنشطة من ختطيط، تنظيم، توجيه، قيادة ومراقبة 
  .يات واإلنتاجويعرف نظام معلومات اإلنتاج بنظام العمل. اليت تتعلق بعملية اإلنتاج

  :مفهـوم نظـام العمليـات واإلنتـاج -1-1     
ميكن تعريفه على أساس أنه عبارة عن نشاطات منسقة من أجل حتقيق إنتاج سلع      

  .)1(خلامانطالقا من معاجلة موارد أو مدخالت يف صيغتها ا. وخدمات ذات قيمة

الوظائف يف املؤسسة على كما يسهر نظام العمليات واإلنتاج على التنسيق مع خمتلف 
حتقيق عدد من  األهداف اليت تعترب يف الواقع عامة وهي لدى كل مؤسسة حتاول البقاء 

يف ظل الظروف العامة حمليطها وميكن تلخيص نظام العمليات واإلنتاج يف الشكل  واالستمرار
  :)2(التايل

 
 
 
 
  

  .تـاجمنـوذج مبسـط لنظـام العمليـات واإلن:   ) 5-1( شكـل رقـم 

  
            Inputs                  Outputs  

  املخرجـات                املدخـالت           
  منتجـات*                 خامـات*           
     خدمـات*                            العمليـات التحويليـة                           عمالـة *           
            آالت*           

  رؤوس أموال *    
  تغذيـة عكسيـة          معلومات إدارية*    

  
  .12.صمحمد توفیق ماضي، إدارة اإلنتاج والعملیات،:المصدر

  

  :ت نظام العمليات واإلنتاجامكونـ -1-2

                                                        
 .11. ، ص1998 مصر،محمد توفیق ماضي، إدارة اإلنتاج والعملیات، الدار الجامعیة،  )1(
 .20.، ص2001 مصر،سونیا محمد البكري، إدارة اإلنتاج والعملیات مدخل النظم، الدار الجامعیة،. د )2(
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تتمثل يف خمتلف عناصر اإلنتاج املادية والبشرية إىل جانب مدخالت : املدخـالت -أ  
ية وتسويقية، وهي تساهم يف إمداد إدارة اإلنتاج املعلومات، وهي عبارة عن مدخالت بيئ

  .والعمليات باملعلومات الضرورية
وهي عملية مزج عناصر اإلنتاج يف إطار منظم قصد الوصول إىل : العمليات التحويلية - ب  

  .حتقيق األهداف
هي الصيغة النهائية لنواتج عملية التحويل واحلصول على منتجات سواء : املخرجات -ج  

  .لع أو خدماتكانت س
وتكون دف القيام باإلجراءات التصحيحية واملراقبة الذاتية للنظام : التغذيـة العكسيـة_ د   

  .يف الوقت املناسب

  : و جتدر اإلشارة هنا إىل أن هناك أنظمة إنتاجية خمتلفة أمهها   
  .نظام اإلنتاج الضخم أو املستمر -             
  .تقطعنظام اإلنتاج امل -             
  .نظام اإلنتاج بالطلبيات وغريها -             

 
 
 
  
  :)نظام معلومات املوارد البشريـة(نظـام معلومـات األفـراد  -2

حيتل العنصر البشري أمهية كبرية يف املؤسسة نظرا ملا يقدمه هلذه األخرية من جهد عضلي، أو     
ارد البشرية على أا جمموعة األنشطة فكري دف حتقيق أهدافها وميكن النظر إىل إدارة املو

املرتبطة بأفراد املؤسسة، على هذا األساس وجب توفري نظام لتسيري هذا العنصر اهلام، ويقصد 
وضع مناذج تتضمن عالقات مشتركة بني عدة أجزاء واألفراد يف "مبفهوم النظام يف هذه احلالة 

لمؤسسة وهو ما يطلق عليه بالنظام ل ةالداخلية واخلارجياملؤسسات نظرا لتأثره بالبيئة 
  .  )1("حاملفتو

                                                        
 .11. ، ص2000 مصر،صالح الدین محمد عبد الباقي، السلوك اإلنساني في المنظمات، الدار الجامعیة، )1(
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 ميكن إبرازه من خالل الشكل ي، الذةاملوارد البشريوذا تتضح أمهية نظام معلومات     
  : )2(التايل

  .منـوذج مبسـط لنظـام معلومـات املـوارد البشريـة: )6-1(شكـل رقـم  
  

     خمرجـات النظـام                    شغيـل املعلومـاتت                     مدخـالت النظـام                      
  

  تغذيـة عكسيـة                   
 

  
  :مكونـات نظـام معلومـات املـوارد البشريـة -2-1

تقدم يف مرحلة التصنيف  اخلامهي معلومات متعلقة باألفراد يف شكلها  :املدخـالت -أ  
  .واملعاجلة
وهي تصنيف ومعاجلة البيانات الواردة وحتويلها إىل معلومات جاهزة : ليـاتالعم - ب  

  .لالستعمال
أو هي الناتج النهائي للعمليات اليت متت  لالستعمالهي معلومات جاهزة  :املخرجـات - ج  

  . حىت اآلن، حيث تعمل على الرفع من كفاءة وفعالية أداء العنصر البشري باملؤسسة
  
  
  
معلومات حول استقطاب العاملني، معلومات حتليل وتقييم الوظائف : دمات جنأهم املعلو من و

  .والربامج، ومعلومات خاصة بتخطيط القوى العاملة
  
  :النظـم الفرعيـة لنظـام معلومـات املـوارد البشريـة_  2_  2

املمارسة  حبيث يعمل هذا النظام على التوفيق بني األجر وثقل الوظيفة :نظـام األجـور - أ         
  .العالوات واملكافئات واملنح االعتبارمن طرف املسؤولني، وفقا هليكل حمدد مع األخذ بعني 

                                                        
 .11. نفس المرجع السابق، ص  صالح الدين حممد عبد الباقي، )2(
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يعترب نظام احلوافز مبثابة الوسائل املختلفة اليت تستخدمها اإلدارة حلث : نظـام احلوافـز -ب  
  .)1(له العمال وتشجيعهم على زيادة اإلنتاج بشكل وبآخر الوصول إىل مستوى ما هو خمطط

   .)2(نتيجة الرفع والتمييز من خالل فعالية األداء للعمال كافأةاملكما يعمل نظام احلوافز على 

يعمل هذا النظام على تدريب املوظفني اجلدد أو الذين  و: نظـام التدريـب والتكويـن -ج  
يهتم ، دف مسايرة متطلبات املناصب املوكلة هلم، كما أعلى ىمستهم الترقيات إىل مستو

  .التكوين تطوير معارف املوظفني على مستويات التسيري ومواكبة التغريات احلاصلة يف احمليط
  
  :نظـام املعلومـات التسويقيـة -3
  :مفهـوم نظـام املعلومـات التسويقيـة -3-1

جمموعة من اجلهود املشتركة بني مجيع : " يعرف نظام املعلومات التسويقية على أنه  
مة جلمع وحتليل وتصنيف ونشر املعلومات اخلاصة باختاذ القرارات لعمليات العاملني باملنظ

  .)3("التخطيط والتنفيذ والرقابة التسويقية وحتسينها 

النظام الذي يتكون من األفراد واملعدات واإلجراءات جلمع، : " كما ميكن تعريفه على أنه
املناسب والدقة املناسبة إىل متخذي ترتيب، حتليل، تقييم وتوزيع املعلومات املطلوبة يف الوقت 

  .)4("القرارات  التسويقية 

  
     
  
جتدر اإلشارة إىل أن نظام املعلومات التسويقية ال يعمل منعزال عن أنظمة املعلومات األخرى  و 

 هذا النظامإذ متثل نواتج  ) ...األفراد اإلنتاج، نظام معلومات نظام معلومات مثل(باملؤسسة 
  .األخرى مدخالت األنظمة

                                                        
 .08.،ص1982صالح بیومي، حوافز اإلنتاج في الصناعة، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر،.د )1(
 .236.،ص1999مصر،أحمد ماھر، إدارة الموارد البشریة، الدار الجامعیة، )2(
 .141.،ص2001مصر،، مكتبة و مطبعة اإلشعاع الفنیة،1عبد السالم أبو قحف،التسویق من وجھة نظر معاصرة،ط.د )3(
 .26.،ص2000مصر،اعة و النشر،ب، دار الفكر للط1لخطیب،محمد سلیمان عواد، مبادئ التسویق مفاھیم أساسیة،طافھد سلیم .د )4(
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نظام املعلومات التسويقي البيانات من أربعة مصادر فرعية هي السجالت الداخلية،  ديستم و   
  .    التسويقية، البحث التسويقي، ونظم دعم القرار التسويقي االستخبارات

القرارات املناسبة  الختاذتتجلى أمهية هذا النظام من خالل حاجة املؤسسة إىل السرعة  و    
كذا تسيري جهود التسويق اليت أصبحت أكثر اتساعا وتشعبا، فيوفر للمؤسسة .مةوالسلي

   .)1(األداءاملعلومات املفيدة واحلديثة والدقيقة وحتقيق فعالية أكرب يف 
  
  :مكونـات نظـام املعلومـات التسويقيـة -3-2
  

  :ميكن توضيح مكونات نظام املعلومات التسويقية من خالل املخطط التايل
  

  .عناصـر نظـام املعلومـات التسويقيـة: )7-1( رقـم  شكـل
  
  
  
  
  
 
  
  
  
   

    
 
 
 
 
 
 
Source: Jolibert et Dubois, Le Marketing fondement et pratique, Economica,Paris, 1998, p.162. 
 
 

   
  :نظـام البحـوث التسويقيـة - أ 

                                                        
 .36. ، ص1997طارق الحاج وآخرون، التسویق من المنتج إلى المستھلك، دار الصفاء، األردن،  )1(

  نظـام البحـوث
  التسويقيـة 

  نظـام التحليـل
  التسويقـي

نظام اإلستخبارات 
  ) التجسس التسويقي(

نظـام املعلومـات 
  التسويقيـة 

  نظـام التقاريـر
  الداخليـة 
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حتليل وتقرير منظم للبيانات  ميكن تعريف نظام البحوث التسويقية على أنه تصميم، مجع،      
والنتائج املرتبطة بوضع تسويقي حمدد بغرض معرفة التهديدات و الفرص، و منها تزويد املؤسسة 

نظام البحوث التسويقية هو نشاط ذو وجهني .القرارات التسويقية ذببيانات تفيد يف عملية اختا
  : )1(وينفذ يف العديد من املشروعات ويشمل هذا النظام على ما يلي

  .جتميع بيانات حالية تصف كل أجزاء عملية التسويق -     
  .تقدمي النتائج إىل اإلدارة يف صورة تسهل عملية اختاذ القرار -     

  :)التجسـس التسويقـي(نظـام االستخبـارات التسويقيـة  - ب
كن مدير ميكن تعريف نظام االستخبارات التسويقية بأنه أسلوب أو طريقة مبقتضاها يتم      

خلارجية العامة االتسويق من فحص ومعرفة التغريات اليت حتدث يف كل من البيئة التسويقية 
كما يهتم هذا النظام بنشر معلومات لتوجيه وإعالم  .)2(ومتجددةواخلاصة بصفة دائمة ومستمرة 

  .األسواقاملؤسسة إىل ما حيصل من تطورات جديدة يف 

يث ترجع هيئة التسويق إىل تقارير اهليئات األخرى باملؤسسة، حب: نظـام التقاريـر الداخليـة -ج
قصد التعرف على نقاط القوة والضعف ومراعاا يف مواجهة التهديدات واستغالل الفرص يف 

  .)3(البيئة احمليطية

حيث يستخدم خمتلف النماذج اإلحصائية والرياضية يف حتليل العالقات  :نظام التحليل التسويقي - د
  . ف املتغريات التسويقية واستعماهلا يف التنبؤ املستقبليبني خمتل

  
IV - نظـم املعلومـات احملاسبية يف املؤسسة:  

 نظرا ألمهية نظم املعلومات احملاسبية وعالقتها باملوضوع حمل الدراسة، ارتأينا إعدادها على   
ن تعريف ميكحيث .أساس فرع  مستقل وذلك دف توسيعها والتطرق هلا بشكل من التفصيل

  نظام املعلومات احملاسبية بأنه ذلك اجلزء األساسي واهلام من نظام املعلومات اإلداري يف الوحدة 
  
  

                                                        
 .288. ، ص1999ت ومبادئ، دار زھران، عمان، بشیر العالق،التسویق أساسیا.قحطان العبدلي، د. د )1(
 .153. عبد السالم أبو قحف، مرجع سبق ذكره، ص.د )2(
 .37. ، ص2000 مصر،إسماعیل السید، أساسیات بحوث التسویق، الدار الجامعیة، )3(
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االقتصادية يف جمال األعمال الذي يقوم حبصر وجتميع البيانات املالية من مصادر خارج وداخل 
الية مفيدة ملستخدمي الوحدة االقتصادية مث يقوم بتشغيل هذه البيانات وحتويلها إىل معلومات م

  .هذه املعلومات خارج وداخل الوحدة االقتصادية
ويعترب نظام املعلومات احملاسيب من أهم وأكرب النظم الفرعية املكونة لنظام املعلومات      

اإلداري، حيث يتصف بالشمولية وميتد إىل كل نشاط الوحدة االقتصادية ويوفر املعلومات 
  .)1(املفيدة للمؤسسة

نظام : و يف كل املستويات اإلدارية ميكن التميز بني نظامني للمعلومات يف املؤسسة مها     
، )حماسبة التكاليف(و نظام معلومات احملاسبة التحليلية  )احملاسبة املالية(معلومات احملاسبة العامة 

  :ولكل نظام دور خاص وهام وميكن توضيحه من خالل العناصر التالية
  

IV -1- ات احملاسبة العامةنظـام معلوم:  
يعرف البعض احملاسبة بأا نظام لتتبع األحداث املالية يف حياة املؤسسة بطريقة متكنها من     

حيث تتسم احملاسبة العامة بالشمولية باعتباره .التقرير عن مركزها املايل واألنشطة اليت قامت ا
نظرا لتركزها على تسجيل العمليات أحد األنواع املهمة من احملاسبات، وربط املؤسسة باحمليط 

التارخيية ذات العالقة مبوجودات املؤسسة وذلك من خالل مدخالت وخمرجات عديدة ومتنوعة 
. حيث تعمل مشتركة دف توفري املعلومات ملختلف األطراف سواء كانوا داخليني أو خارجيني

رئيسية متكاملة، مكونه من وميكن تعريف نظام معلومات احملاسبة العامة على أنه شبكة اتصال 
اليت   ) جهد العاملني،  إخل(ومعنوية  )إخل… سجالت، مستندات، آالت(جمموعة عناصر مادية 

دف مشتركة إىل مد اإلدارة واألطراف املهتمة باملؤسسة باملعلومات الالزمة حول سري وقياس 
  .)2(النتائج واملتابعة بصفة عامة

  

  

 

                                                        
 .62. أحمد بسیوني شحاتة، مرجع سبق ذكره، ص )1(
  .04. ، ص1993م نظام المعلومات المحاسبي، مؤسسة شھاب الجامعة، السید عبد المقصود دیبان، محمد الفیومي، تصمی )2(
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  :علومات احملاسبة العامة بطريقة مبسطةيوضح نظام م املوايلوالشكل 

  .نظـام معلومـات احملاسبـة العامـة: )8-1(شكـل رقـم
   املخرجـات                  املدخــالت          

  
   
  

 
  
  
  

IV -1-1- مكونـات نظـام معلومـات احملاسبـة العامـة:  
  :امة كما يليمن خالل الشكل السابق ميكن توضيح عناصر نظام معلومات احملاسبة الع  

وتتمثل يف البيانات وخمتلف الوثائق اليت تتدفق من خالل نظام معلومات احملاسبة  :املدخـالت -أ
فواتري البيع والشراء، : العامة وختتلف هذه الوثائق باختالف طبيعة ونشاط املؤسسة وأمهها

الشحن  كشوف األجور واملرتبات، سندات الطلب، أذونات الصرف والقبض النقدية، وثائق
  .إخل… 

  :)1(وتأيت هذه املعلومات من ثالث مصادر رئيسية هي

  .األنشطة االقتصادية مع األفراد أو املؤسسات األخرى -     
  .أنشطة املؤسسة الداخلية  -     
التغذية العكسية اليت تتمثل يف ناتج القرارات اإلدارية واليت تفيد يف حتسني كفاءة  -     

  .ظامالعمليات يف هذا الن
تتلخص العمليات يف التسجيل باليومية، وترحيلها إىل دفتر األستاذ  :)املعاجلـة(العمليـات _ ب 

  .وتبويبها، مث إعدادها بغرض حساب النتائج وإعداد امليزانيات
  
  
  

                                                        
 .47.كمال السيد، مرجع سبق ذكره، ص.كمال الدهراوي، د.د )1(

  فواتري البيع والشراء -
  كشوف األجور واملرتبات -
  )سندات طلب(أوامر الشراء  -
  النقدية قبضونات الصرف والذأ -

  العمليـات 
  أو املعاجلـة 

القوائـم والتقاريــر املاليـة،   
ـــات،  ـــج، امليزانيـ النتائـ

  اجلـداول، امللحقات
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خلصوص نظام معلومات اباعتبار اهلدف األساسي لنظام املعلومات احملاسيب وب :املخرجـات_ ج 
مة هو تقدمي املعلومات املالية للمسريين ومتخذي القرارات بصفة دقيقة وسريعة احملاسبة العا

، )افتتاحية، ختامية(امليزانيات : ومالئمة، جنذ خمرجات هذا النظام على شكل تقارير ونتائج مثل
… جدول حسابات النتائج، ميزان املراجعة، موازنات املبيعات، تقارير اإلنتاج وجرد احملزونات 

  . يف أقصى مستوى هلا االستفادةذا حىت تكون املردودية و إخل، وه
  

IV -1-2- نظـام معلومـات احملاسبـة العامة يف اختـاذ القرارات دور:  
سي وفعال يف مساعدة املسريين على اختاذ قرارات النظام معلومات احملاسبة العامة دور أس     

ت على شكل معلومات دقيقة ومركزة فعالة وسليمة انطالقا مما يقدمه هذا النظام من خمرجا
وشاملة، حيث يساعد كذلك على حتديد سياسة املتعاملني معها من موردين وزبائن وبنوك 

  إخل …  واالستدانةومسامهني، كما له فضل يف اختاذ القرارات املتعلقة بسياسة الدفع والتحصيل 
ألمهية ملا له من دور على توفري وعلى هذا األساس يتضح جليا أن نظام احملاسبة العامة بالغ ا   

املعلومات ذات الطابع االقتصادي واملايل اليت يستند عليها املسـري يف اختاذ القـرار السليم 
  .  )1(خاصة يف التنبؤ بقيم املتغريات املستخدمة يف مناذج اختاذ القرارات املستعملة داخل املؤسسة

  
IV -2-  نظـام معلومـات احملاسبـة التحليليـة:  

على عكس احملاسبة العامة اليت تعمل على خدمة أطراف خارجية عن املؤسسة وأخرى   
داخلية، جند احملاسبة التحليلية تتجه حنو التركيز أكثر على األغراض الداخلية اليت تتعلق بالتخطيط 
وإدارة خمتلف األنشطة وتقييم وحساب التكاليف للوحدات واألنشطة واملنتجات، معتمدة يف 

ى ما تقدمه احملاسبة العامة من معطيات ومعلومات حبيث تكون خمرجات نظام احملاسبة ذلك عل
 .العامة مدخالت نظام احملاسبة التحليلية

                                                        
 .231. ، ص1998 عمان،األردن،ة المحسوبة، دار الثقافة،یعبد الرزاق محمد قاسم، نظام المعلومات المحاسب )1(
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جمموعة اإلجراءات املنتظمة لتسجيل "على أنه  نظام معلومات احملاسبة التحليلية ويعرف
ابة عليها طبقا ألسس وقواعد علمية وحتليل وختطيط التكاليف املتعلقة باألنشطة املختلفة والرق

إلجراءات بطريقة دورية ومنتظمة يف شكل تقارير وملخصات مالئمة  وواقعية وعرض نتائج هذا
  .)1("لألغراض اإلدارية املختلفة 

وسيلة منظمة لتسجيل وحتليل البيانات اخلاصة باملؤسسة "كما يعرف هذا النظام على أنه     
ة وذلك لتحقيق أهداف ددعرض  هده البيانات بطريقة منظمة وحمطبقا ألسس ومبادئ علمية، و

  .)2("التكاليف يف حتديد تكلفة اإلنتاج بغرض التسعري، التخطيط والرقابة 

  :و يتضح من هذا املفهوم ما يلي
إن لنظام احملاسبة التحليلية وظيفة رئيسية هلا هدف مطلوب وهو ترشيد واستغالل املوارد _ أ 

  .خالل ممارسة وظائف النظام من ضمين يتحقق فوهو هدسم بندرا، املتاحة اليت تت
  :)3(كما أن للنظام وظائف حتتية هلا أهدافها الفرعية وهي_ ب 

  .يةلحصر وحتليل بيانات التكاليف الفع* 
  .حساب تكاليف وحدات األنشطة املتنوعة* 
  .الرقابة على أحداث ووقائع األداء واإلنفاق* 
  .لفترة القادمةختطيط التكاليف ل* 
إعداد التقارير اخلاصة أو الدورية عن مواقف التكاليف اجتاه فترات حمددة أو مشاكل *          

  .معينة أو بدائل مطروحة، وذلك دف إرشاد اإلدارة عند اختاذ قراراا

                                                        
 .22. ، صالدار العربیة للنشر و التوزیع،مصر التكالیف، مبادئ محاسبةمحمد توفیق بلیغ وآخرون، )1(
 .09.، ص1982حممد كمال عطية، نظم حماسبة التكاليف، دار اجلامعات املصرية،مصر،  )2(
 .03.02. ص.محمد توفیق بلیغ وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص )3(
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بذلك فإنه ينظر إىل هذا النظام على أنه يهدف إىل دراسة وحساب وحماولة التحكم يف  و     
لتكاليف املختلفة من خالل تعامله مع مجلة من املعطيات والبيانات اليت تتم معاجلتها بطريقة أو ا

  .بأخرى لتعطي نتائج دقيقة يف أوقات حمددة ومناسبة
  :وميكن توضيح شكل مبسط هلذا النظام من خالل ما يلي

  
  
  

  
  .نظـام معلومـات احملاسبـة التحليليـة: ) 9 -1(شكـل رقـم 

  
  املخرجـات                دخـالتامل      

  
  

  
  

   
  

  تغذيـة عكسيـة
  

  
  .10.حممد كمال عطية، نظم حماسبة التكاليف،ص:املصدر

IV -2-1- 1(مكونـات نظـام احملاسبـة التحليليـة(:  

تتكون يف معظمها من خمرجات نظام معلومات احملاسبة العامة، أي خمتلف الوثائق :  املدخـالت -أ
 .إخل… ميات املنتجة وحركة املخزون وساعات العمل ودوران اآلالت والبيانات واألسعار والك

ويضاف إىل ذلك مدخالت تقنية أخرى حول اآلالت واملعدات واملسائل التنظيمية، كاألنشطة 
  .والوحدات واألقسام باعتبارها مراكز للتكاليف

دلون فيها مىت وجب يستعمل خمتلف القائمني على هذا النظام مدخالته السابقة ويع: املعاجلـة - ب
ا يعلمون على التوفيق مك.)تكاليف غري مدجمة(، ويبعدون ما وجب إبعاده )تكاليف مدجمة(ذلك 

                                                        
 .27. بولقصیبات محفوظ، رسالة ماجیستیر، مرجع سبق ذكره، ص )1(

  معطيات احملاسبة العامة -
  غري مدجمةمدجمة و 

  معلومات تقنية عن اإلنتاج -

  قوائم التكاليف -
  تكلفة اإلنتاج للوحدة  -
  التكلفة النهائية -
  تكاليف األنشطة -
  اهلوامش  -

  العمليـــات
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بني هذه املعلومات وصياغتها وفقا ملعايري وأسس مربرة، سواء يف تقييم تكاليف الوحدات 
  .واألنشطة واملنتجات، أو يف طرق حساب التكاليف املختلفة

نظام احملاسبة التحليلية مجلة من املعلومات والبيانات ذات طابع دقيق يقدم : املخرجـات -ج
  دــوموضوعي وتفصيلي، مع ضرورة مراعاة الوقت املالئم واملناسب لذلك،ومن أمثلة ذلك جن

  
  
  
  
  
   

قوائم التكاليف، وحدات قياس التكاليف وطرق حساا وتقدم كلها ألجال استعماهلا يف حتليل 
    .ة والتنبؤات باملستقبل والتحكم يف التكاليفاالحنرافات املختلف

ن نظام التكاليف قد تعامل مع معطيات عامة وقدم لنا معلومات دقيقة أوجتدر اإلشارة هنا إىل  
ومرنة وحمددة، عن كل نشاط أو منتوج أو وحدة باملؤسسة، مما يساعد املسري على اختاذ القرار 

  .السليم واملناسب واملدروس
  

IV  _2  _2  _دور نظام معلومات احملاسبة التحليلية يف اختاذ القرارات:  
تسعى حماسبة التكاليف إىل خدمة جمموعة متعددة من األهداف، ولقد كان أول هذه     

األهداف هو حتديد تكلفة اإلنتاج، إال أنه ومع تطور األنشطة االقتصادية تعددت احلاجات 
الذي كان لزاما معه أن تتطور  األمر. لتكاليفواالستخدامات اليت من أجلها تطلب بيانات ا

احملاسبة التحليلية لتصبح شريك اإلدارة للقيام بوظيفيت التخطيط والرقابة حيث متد اإلدارة 
باألدوات احملاسبية الالزمة ألداء الوظيفيتني السالفتني وقد بلور النظام احملاسيب املوحد دور احملاسبة 

  :التحليلية كما يلي
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الرقابة على تكاليف اإلنتاج وعلى استخدام عوامل اإلنتاج وذلك مبتابعتها على  إحكام -أ  
  .مستوى اإلشراف واملسؤولية

توفري أساس سليم لتقييم اإلنتاج التام وغري التام أو حتت التنفيذ خالل دورة  - ب       
  .لنتائج األعمال ومردودية املؤسسة االستغالل، وذلك بغرض التصوير الصحيح

توفري معلومات احملاسبة بالصورة اليت تتطلبها املوازنة التخطيطية طبقا ملراكز املسؤولية  -ج  
  .ومراكز التكلفة

  .املساعدة على رسم السياسات واختاذ القرارات على خمتلف املستويات - د  
و يتضح أن خمرجات نظام احملاسبة التحليلية يتسم بالدقة واملوضوعية  و السرعة مما جعلها     

   اللــتعكس السلوك احلقيقي للتكاليف باملؤسسة إذ يساعدها على تشخيص وضعيتها من خ
  
  
  
  

معرفتها ملواطن القوة والضعف، كما يساعد من خالل مراقبتها للتسيري عن طريق حساب 
حقيقي وحتديد االحنرافات وتصححها والعمـل على مبا هو  مقدرة ما هو ومقارن .التكاليف

ت السريعة واملالئمة لتحقيق ضمان استمراريـة املؤسسـة وحتقيقها ـاذ القـراراــاخت
  .لنسب معتربة من األرباح

  
IV -2-3- أنظـمة التكاليـف املختلفـة يف املؤسسـات:  

بق اإلشارة له سالفا قد رأينا أن احملاسبة التحليلية دف إىل توفري معلومات داخلية سكما 
دية على حتقيق ثالثة أهداف رئيسية، أول هذه األهداف وتفصيلية تساعد إدارة الوحدة االقتصا

يتمثل يف قياس وحتديد تكلفة اإلنتاج يف إطار نظام القياس املالئم لطبيعة العمليات والنشاطات 
وثاين تلك األهداف يتعلق مبا يتم  .واملنتجات واخلدمات اليت متثل حمور أداء الوحدة االقتصادية

خلطط واملوازنات واختاذ العديد من امالئمة ألغراض وضع توفريه من معلومات تكاليفية 
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وثالث  .األساسية الالزمة الختاذها زالقرارات اإلدارية أين تعترب املعلومة التكاليفية أحد أهم الركائ
هذه األهداف يتصل مبا يتم توفريه من معلومات تكاليفية مالئمة ألغراض حتقيق الرقابة على 

ملمارسة خمتلف أوجه ونواحي النشاط وتقييم أداء املسؤولني عن تلك عناصر التكاليف الالزمة 
  .النشاطات
يف ظل تنوع الطرق اإلنتاجية واختالف طبيعة املنتجات كاستجابة طبيعية الختالف  و

نوعية الصناعات كان من الضروري وفقا لذلك أن تتعدد نظم قياس التكاليف ونتعرض يف هذه 
  .اإلنتاجالنقطة ألهم نظم قياس تكلفة 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
   :نظـام تكاليـف األوامـر -1

يقصد بنظام تكاليف األوامر بأنه ذلك النظام الذي ميكن استخدامه يف الوحدات الصناعية 
ذات دورة اإلنتاج القصرية اليت تتجاوز دورة اإلنتاج فيها فترة التكاليف، بل ميكن أن تتكرر 

ثلة هذه الصناعات، صناعة السفن، الطائرات، دورة اإلنتاج خالل نفس فترة التكاليف ومن أم
األثاث واملطبوعات، وعملية الصيانات واإلصالحات، ومهن ونشاطات خدمية عديدة أخرى 

  .)1(إخل… الطبية والقانونية واحملاسبية واهلندسية  االستشاراتمثل 

                                                        
 .24. ، ص2003-2002مصر،ور الدین عبد اللطیف، مدخل إلى أنظمة قیاس التكالیف، الدار الجامعة،ناصر ن )1(
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ي متضمنة وينصب هدف قياس التكلفة يف هذه احلالة على قياس تكلفة كل طلبية أو أمر إنتاج 
متهيدا لتسليمه إىل  يستكملوإىل أن  إنتاجهمن خمتلف عناصر التكاليف مند بداية  احتياجاته

  :خلصائص ميكن ذكرها فيما يلياهلذا النظام مجلة من  و .العميل
اإلنتاج ليس مستمرا حيث يتوقف على عدد الطلبيات أو عدد األوامر الصادرة  - أ       
  .لإلنتاج
لكلفة على أساس أوامر، كما حتدد تكلفة الوحدة املنتجة على أساس األمر حتصر ا -ب      

  .اخلاص ا
  .إن عدد الطلبيات واألوامر املنجزة غري ثابت ويتغري من فترة ألخرى -ج      

  
  :نظـام تكاليـف املراحـل -2

 نظام تكاليف املراحل هو ذلك النظام الذي ميكن استخدامه يف الوحدات الصناعية ذات  
صناعية متصلة ومتتابعة أو  )مراحل(اإلنتاج النمطي املستمر الذي يتحقق من خالل عمليات 

  .)2(متوازية

  
  
  
  
  
  

واليت تتميز بدورة إنتاج قصرية اليت ال تتجاوز فترة التكاليف وميكن أن تتكرر دورة اإلنتاج 
ات، احلاسبات، ومن أمثلة هذه الصناعات، صناعة الغزل، النسيج، السيار .خالل نفس الفترة

  .إخل… األجهزة الكهربائية، البالستيك، الورق، املنتجات الغذائية واملنظفات الصناعية 

                                                        
  .25. نفس المرجع السابق، ص ناصر نور الدین عبد اللطیف، )2(
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حيث يطبق نظام تكاليف املراحل يف الوحدات الصناعية اليت تقوم بإنتاج منتجات منطية متجانسة 
  .ومتماثلة، ال يتدخل العمالء يف حتديد مواصفاا

  :)1(خلصائص ونلخصها فيما يليا ويتميز هذا النظام جبملة من

  .مواصفات اإلنتاج وحجمه حتدد مسبقا وفقا مليزانية اإلنتاج التقديرية_ أ    
يكون اإلنتاج بصفة مستمرة، واملنتوج التام خالل العملية اإلنتاجية يودع يف املخازن  -ب     

   .يف انتظار بيعه وتصريفه
ترحيل التكلفة من مرحلة إىل املرحلة اليت تتبعها  تطلبي لتحديد التكلفة النهائية_ ج        

  .)الالحقة هلا(
  .ثبات عدد مراحل اإلنتاج ومواصفات املنتوج_ د        

  
  : نظـام التكاليـف املشتركـة -3

يعترب نظام التكاليف املشتركة حالة خاصة من نظام تكاليف املراحل ويطبق يف املنتجات الصناعية 
منتجات من مادة خام واحدة عرب مرحلة أو عدة مراحل صناعية، وهذه  اليت تقوم بإنتاج عدة

املنتجات ال ميكن متيزها كمنتجات منفردة إال بعد مرحلة معينة من التشغيل وعند نقطة فنية 
ومن أمثلة هذه الصناعات، صناعة منتجات البترول، . )2(االنفصالمعينة تسمى نقطة 

وينصب هدف قياس التكلفة يف هذه احلالة على قياس . إخل… الكيمياويات، البتروكيمياويات، 
من خمتلف عناصر التكاليف ومتثل هذه  االحتياجاتتكلفة كل مرحلة من مراحل إنتاج متضمنة 

كما  االنفصالالتكلفة يف هذه احلالة ما يسمى بالتكلفة املشتركة اليت تتحقق وحتدث قبل نقطة 
  ةـــــــن كافة املنتجات الرئيسية املستهدفيتطلب أيضا تتبع وقياس تكاليف اإلنتاج م

  
  

                                                        
 .85. ، ص1986 مصر،محمد أحمد خلیل، التكالیف في الوحدات الصناعیة، دار الجامعات المصریة، )1(
 26. ذكره، ص قعبد اللطیف، مرجع سبناصر نور الدین . د )2(
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وحتديد متوسط تكلفة الوحدة من كل منتج منها ويفيد تتبع وقياس تكاليف اإلنتاج على هذا 
النحو يف جماالت التخطيط والرقابة على نشاطات كافة أقسام ومراحل اإلنتاج قبل وبعد نقطة 

  .نتاج من خمتلف املنتجاتكما يفيد يف حتقيق هدف تسعري وحدات اإل االنفصال
  
    :نظـام تكاليـف العمليـات -4

جيمع نظام تكاليف العمليات بني كل من نظام تكاليف املراحل ونظام تكاليف األوامر،   
ويطبق يف الشركات الصناعية اليت تقوم بنفس إجراءات التشغيل على نوعيات خمتلفة من املواد 

كل مرحلة إنتاجية تقوم بإجراءات منطية على منتجات خلام لذلك فإن العملية الصناعية داخل ا
  .حتتاج مواد غري منطية

وهدف قياس التكلفة يف هذه احلالة على قياس تكلفة كل عملية من العمليات اإلنتاجية متضمنة 
 حتياجاا من خمتلف عناصر التكاليف، ويتم حتديد تكلفة املواد اخلاصة بكل دفعة إنتاجية علىا

  .للعملية الصناعية كوحدة واحدة )التشغيل(حتديد تكلفة التحويل  حدى بينما يتم

  
   ): املقاوالت(نظـام تكاليـف العقود  -5

يعترب نظام تكاليف العقود حالة خاصة من نظام تكاليف األوامر ويطبق يف شركات        
ذات مواصفات املقاوالت اليت تعترب مبثابة وحدات صناعية تقوم بإنتاج عدة منتجات غري منطية و

  .عليها مقدما مع العمالء االتفاقخاصة يتم حتديدها وفقا لطلبات وشروط يتم 
ويطلق على نظام تكاليف عقود املقاوالت نظام تكاليف األوامر اإلنتاجية طويلة األجل، وميكن 

ذات دورة اإلنتاج الطويلة اليت تتجاوز " شركات املقاوالت"استخدامه يف الوحدات الصناعية 
ة اإلنتاج فيها فترة التكاليف بل ميكن أن متر أكثر من فترة تكاليف قبل استكمال دورة دور

العقود ويف هذه احلالة يتطلب األمر ضرورة استخدام نظام للمحاسبة عن تكاليف . اإلنتاج
مع العمالء على كيفية سداد هذه العقود ألنه ليس من املنطقي أن تنتظر شركة  واالتفاقاملختلفة 

  دـمن املقاولة بعد أكثر من دورة استغالل كي حتصل على قيمة العق االنتهاءوالت حىت يتم املقا
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من العميل وميكن أن يفيد تتبع وقياس التكاليف على هذا النحو يف جماالت التخطيط والرقابة 
املترتبة خلسائر اعلى خمتلف نشاطات كافة العقود واملقاوالت كما يفيد يف جمال القياس األرباح و

  .تلك العقود ذعلى تنفي
  

IV -2-4- العوامل املؤثرة يف تصميم نظـام احملاسبة التحليلية:  
تتأثر حتديد اإلجراءات والطرق واألساليب اليت تتبع يف حتديد تكلفة النشاط انطالقا من   

  .نظام احملاسبة التحليلية بالظروف  اخلاصة باملؤسسة اليت يطبق فيها هذا النظام
فإنه عند تصميم نظام احملاسبة التحليلية ألي مؤسسة يتطلب األمر لكي يكون هذا النظام ولذلك 

أن يتم دراسة تلك الظروف . مالئما لطبيعة نشاط املؤسسة وحجمها وظروفها اخلاصة ا
  :وأن تأخذ يف احلسبان عند تصميم هذا النظام العوامل التالية واالعتبارات

  
  : نتاجية املراد قياس تكلفتهاحتديد طبيعة العملية اإل -1

فال شك أن طبيعة العملية اإلنتاجية والنظام املتبع يف القيام بالنشاط يؤثر كثريا على الطريقة        
اليت تتبع يف حصر عناصر التكاليف وحتميلها على الوحدات املستفيدة، حيث خيتلف النظام 

واإلنتاج  )الطلبيات(اج جند اإلنتاج باألوامر ختالف طريقة العملية اإلنتاجية ومن بني طرق اإلنتاب
  .)نظام تكاليف األوامر أو املراحل(باملراحل كما مت التطرق هلذا العنصر سابقا 

  
  :اهليكـل التنظيمـي -2

لكل مؤسسة هيكلها التنظيمي اخلاص ا والذي يعكس الوظائف الرئيسية والفرعية           
متناسقة معا لتحقيق أهداف املؤسسة، وهذه الوظائف هي  اليت تتضمنها املؤسسة واليت تعمل

  .مبثابة مراكز نشاط حتدث فيها التكاليف
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  :األهـداف املطلوبـة من نظـام التكاليـف -3

يتم تصميم أي نظام لتحقيق هدف أو أهداف حمددة وينبغي أن يتشكل النظام ويتضمن من       
لذلك فإن الوسائل اليت يتضمنها النظام وتفاصيل الوسائل ما يكفل حتقيق هذه األهداف، و

تلف خيفالنظام . تصميمها يتوقف تشكيلها وحتديدها على األهداف املطلوب من النظام حتقيقها
إذا كان مطلوبا منه أن حيقق رقابة فعالة على التكاليف عن النظام الذي يهدف إىل توفري 

  .املعلومات الالزمة للمساعدة يف اختاذ القرارات
  
  :الفترة اليت تطلب فيها معلومات التكاليف -4

ختتلف كل إدارة عن األخرى من حيث طول الفترة اليت تطلب فيها التكاليف الفعلية،          
وال شك أنه كلما قصرت الفترة اليت تطلب فيها معلومات التكاليف كلما أدى إىل جعل اإلدارة 

1(ا عما جيري باملؤسسةعلى علم مبا حيدث أول بأول وحتديد معلوما(.  

  
  :خلدمـات املـراد قيـاس تكلفتهـااأنـواع املنتجـات أو  -5

خلدمات ويكون اكل مؤسسة تقوم عادة بإنتاج عدة منتجات أو تقدمي عدة أنواع من   
مطلوبا قياس تكاليف كل منتوج أو خدمة بالتفصيل وعندما تتشابه عدة منتجات أو خدمات يف 

يف بعض أو كل املراحل اإلنتاجية فإنه ليس شرطا حتديد ) من التكاليف ةاالستفاد(املواصفات 
كما أن مصمم النظام قد جيد أن األمر يتطلب . تكلفة كل منتوج على حدى يف مجيع املراحل

لتحديد تكلفة منتوج معني أن يتم جتزئة هذا املنتج حسب مكوناته وحتديد تكلفة كل مكون مث 
  .يف النهاية للحصول على تكلفة املنتوج نفسهجتميع تكلفة املكونات معا 

  
                                                        

 .20. أحمد توفیق بلیغ وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص )1(
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  :نظـرة اإلدارة ومفهومهـا لنظـم املعلومـات -6
للمعلومات وهنا  )الشامل(قد تكون اإلدارة علمية ومتطورة وتأخذ مبفهوم النظام املتكامل   

  .ينبغي أال يصمم نظام التكاليف مبعزل عن النظم األخرى للمعلومات باملؤسسة
      

  
أن يأخذ يف احلسبان أن نظام التكاليف يف هذه احلالة هو نظام فرعي يف نظام  ينبغي و

كلي واحد ومتكامل للمعلومات وهذا بال شك له تأثري عميق على تصميم النظام سواء يف 
  .)1(مكوناته أو شكل التقارير والسجالت أو حتديد وسائل مدخالته وخمرجاته وشكلها

عد إىل األخذ مبفهوم النظام املتكامل للمعلومات وهنا يتعني أن وقد تكون اإلدارة مل تصل ب     
يراعي مصمم النظام ذلك عند تصميم نظام التكاليف وعالقته بنظام املعلومات األخرى اليت 

  .تكون موجودة باملؤسسة

IV  -2 -5 -  ارتبـاط نظـام احملاسبـة العامـة بنظـام احملاسبـة التحليليـة:  
على  )حماسبة التكاليف( نظام احملاسبة العامة ونظام احملاسبة التحليلية تكون العالقة بني      

صيغتني، فالصيغة األوىل يكونان مستقلني أو منفصلني  وعلى هذا األساس جند ما يعرف بنظام 
احملاسبة التحليلية املنفصل أو املستقل، والصيغة الثانية يكونان هذان النظامني متكاملني أو مدجمني 

  .لصدد جنذ ما يعرف بنظام احملاسبة التحليلية املتضمنةوذا ا
  :خر نوجزها فما يليولكل نظام خصائص ومميزات متيزه عن اآل

  ):املستقلـة(نظـام احملاسبـة التحليليـة املنفصلـة  -1
من احملاسبة العامة إىل  االنتقاليكون هذا النوع من األنظمة عادة أكثر مرونة، حيث أن   

ليلية يتم بواسطة احلسابات املنعكسة ويعرف باموعة التاسعة يف املخطط احملاسيب احملاسبة التح
اموعة (هذا املخطط الذي يشري إىل أن هذه احلسابات املتمثلة يف الصنف التاسع  )PCG(العام

 متكن من ضمان الرقابة واملالئمة والتطابق بني احملاسبتني وبشكل عام فإن احملاسبة ))09(التاسعة 
. التحليلية وفق هذا النظام ميكن أن توكل إىل مصلحة أخرى مستقلة عن مصلحة احملاسبة العامة

                                                        
  . 20.أمحد توفيق يليغ، وآخرون، نفس الرجع السابق، ص )1(
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وهذا ما يعطي جمال إىل استعمال وثائق أخرى وتناول معلومات بفترات خمتلفة عن احملاسبة العامة 
  .قلةو الشكل املوايل يوضح نظام احملاسبة التحليلية املست. )2(وذلك حسب احلاجات املختلفة

  
  
  
  
 

  )املنفصلة(خمطط نظام احملاسبة التحليلية املستقلة ): 10 -1(شكل رقم 
  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
)2(  G.Raimbault, Comptabilité Analytique et Gestion prévisionnelle outils de  Gestion, CHIHEB – EYROLLES, 2eme 

édition ,Alger, 1996 , P. 47. 

  
  

903 

  املعاجلة      
  التحليلية

 مخزوناتلل

  
  املعاجلة
  التحليلية
  للتكاليف

  املعاجلة
  التحليلية
 للنتائج

  
  
  

910  
  إىل 

918 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

970  
  إىل

973 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

904  
905  
906 
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  :)1()املدجمـة(نظـام احملاسبـة التحليليـة املتضمنـة  -2

ملة ويكون هذا النظام على مستويني حسب يسمى أيضا نظام احملاسبة التحليلية املتكا و  
أمهية وحجم املؤسسة ويقصد بكلمة مدجمة أن نظام احملاسبة التحليلية مدمج يف نظام املؤسسة 

  .العامة
أن هذه املؤسسات ال تنتج إال لفرع واحد من املنتجات وطرق  باعتبار: يف املؤسسات الصغرية -أ

األعباء يف نفس الوقت يف احملاسبة العامة ويف احملاسبة إنتاجها تكون أقل تعقيدا، حيث يتم توزيع 
هذا النظام البسيط يسمح كذلك بالتحكم يف املخزون لكنه جيعل حتديد النتيجة . التحليلية

  .التحليلية معقد إىل حد ما
إن ترحيل وختصيص التكاليف واإليرادات، يتم أيضا يف نفس : يف املؤسسات الكبرية واملتوسطة - ب

خمتلفة تسمح  )ترحيل(توزيع  )Codesحسابات، (كال احملاسبتني، لكن بواسطة رموز  الوقت يف
                                                        

)1(  G. Raimbault, Ibid, P. 45 

Source: G.Raimbault, Comptabilité Analytique et gestion prévisionnelle, CHIHEB_EYROLLES, Alger, 1996, P.49. 
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  نظام احملاسبة التحليلية املتضمنة  خمطط: )11-1(الشكل رقم 
 

بإعداد التكاليف وحساا حسب عدة خصائص، املوقع اجلغرايف، الزبائن، املنتجات، الوظائف 
 .إخل… 

للمخطط احملاسيب الوطين بعدما مت  )09الصنف (وجتدر اإلشارة هنا أن اموعة التاسعة 
إعدادها من أجل تسهيل عملية إدراج واستخدام نظام احملاسبة التحليلية يف الشروع يف 

مع نظام احملاسبة العامة املطبق يف املخطط احملاسيب الوطين قد مت  يتالءماملؤسسات الوطنية بشكل 
 حملاسبة التحليليةانظام ن  ويظهر الشكل املوايل.يف بعض املراجـع  )09اموعة ( إدراجها
   : املتضمنة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  املعاجلة     
  التحليلية

 للمخزونات

  
  املعاجلة
  

  التحليلية
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IV -2-6 - وضـع نظـام احملاسبـة التحليليـة:  
حاسبة التحليلية يتطلب منهجية حمددة واعتبارات متعددة وجب على مإن وضع نظام لل      

  :لتايلاملؤسسة أن تأخذها بعني االعتبار، وتظهر بشكل مبسط وخمتصر من خالل الشكل ا
  

  وضـع نظـام احملاسبـة التحليليـة : )12-1(الشكـل رقـم         
  

     
  
  
  
  
  
  
  

دراسة البىن 
القاعدية 

  والتكنولوجية 

مسبق  اختبار
  للطرق

حصر الطرق   حتديد األهداف
  املتوفرة

    
 

ـر 
ــ

ضي
لتح

ـة ا
لـ

رح
م
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Source:  Jean Luc Bulot, Analyse et contrôle des coûts, Publi, Union,Paris, 1975 , P. 215. 

  

  :نظام احملاسبة التحليلية يتم وفق مرحلتني من الشكل السابق يتضح لنا أن وضع 
  :املرحلـة التحضرييـة -1

وهي املرحلة األوىل حيث يتم فيها حتديد األهداف والتعرف على إمكانيات املؤسسة إىل         
نطالق تشغيل النظام وفقا للطرق اجانب حتديد الطرق املتبعة واملمكن تطبيقها، والعمل على 

  .كراملتبعة السالفة الذ
   :نطـالقمرحلـة اال -2

يف العمل،  وإشراكهموهي املرحلة اليت يتم فيها بعث النظام حيث يتطلب تكوين األفراد         
ختبار املعلومات اليت يقدمها قصد إحداث التغريات امث التأكد من صالحية هذا النظام من خالل 

  .وصالحيته الالزمة وتعميم عمل النظام يف حالة التأكد من مدى فعاليته
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ا اعتبار قواعد البد من مراعوجتدر اإلشارة هنا إىل أنه و عند اختيار النظام أن نأخذ بعني اال
  :)1(وأمهها

  .أن تكون املعلومات املتحصل عليها واضحة ودقيقة - أ      
  .أن تكون هناك واقعية يف درجة الدقة -ب     
  .عليها املؤسسة جيب أن تكون النتائج تعكس احلقيقة اليت - ج     
  .عتبار عدم طول مدة احلصول على النتائجاألخذ بعني اال - د      
جيب أن يكون النظام مرن أي قابل للتطوير والتغيري وفقا للتغريات احلاصلة يف املؤسسة  -ه      

  .أو احمليط
 على وجه على هذا األساس جنذ نظام احملاسبة التحليلية ذو أمهية كبرية بالنسبة للمسري       

خلصوص واملؤسسة بصفة عامة وهذا حىت يتم اختاذ القرار السليم والفعال انطالقا من التحكم يف ا
وهذا ال يتسىن إال من خالل نظام للمحاسبة التحليلية فعال وهذا ما ملسناه من . عناصر التكاليف

هذه األخرية ختيار هذا النظام وفقا لطرق حساب التكاليف، اخالل تطرقنا ملنهجه وخطوات 
اليت يتم التطرق إليها يف الفصل الالحق كتوضيح أكثر لكيفية تطبيق نظام احملاسبة التحليلية 

  .عتبار أن التكاليف تشكل موضوع هذا النظاماب )حماسبة التكاليف(
  

    :خاتمة الفصل األول 
        

اخل املؤسسة و ما من خالل فصل املؤسسة  من مدخل النظم اتضح ما ألمهية النظام د        
    هي أهم األنظمة داخلها لنخلص إيل نظام املعلومات احملاسيب و أمهيته و مدخالت هذا النظام

و خمرجاته و التغذية العكيسة فيه باعتبار نظام فرعي من النظام الكلي ليتم التركيز على نظام 
لة  من العوامل عند تصميم الكلية العامة و نظام احملاسبة التحليلية هذا األخري الذي يتطلب مج

هذا النظام حىت يكون مالئما لطبيعة نشاط املؤسسة و حجمها و ظروفها اخلاصة ا و من أهم 
  : الظروف و االعتبارات اليت تأخذ يف احلسبان عند تصميم هذا النظام العوامل التالية 

                                                        
)1(  Jean luc Bulot , Ibid ,p.218. 



 نظمةاملؤسسة من مدخل نظرية األ                                        الفصل األول                                                                              

   57

  .حتديد طبيعة العملية اإلنتاجية املراد قياس تكلفتها  -
 .مي للمؤسسة اهليكل التنظي -
 .األهداف املطلوبة من نظام التكاليف  -
 .الفترة اليت تطلب فيها معلومات التكاليف  -
 .أنواع املنتجات أو اخلدمات املراد قياس تكلفتها  -
 .نظرة اإلدارة و مفهومها لنظام املعلومات  -
اف          و لوضع نظام للمحاسبة التحليلية يتم وفق مرحلة حتضريية يـتم فيهـا حتديـد األهـد        

و التعرف علي إمكانيات املؤسسة إيل جانب حتديد الطرق املتبعة و املمكن تطبيقها ، و املرحلـة  
الثانية و هي مرحلة االنطالق اليت يتم فيها بعث النظام حيث يتطلب تكوين األفراد و إشـراكهم  

يقدمها قصد إحداث  يف العمل مث التأكد من صالحية هذا النظام من خالل اختيار املعلومات اليت
  .التغريات الالزمة و تعميم عمل النظام يف حالة التأكد من مدى فعاليته و صالحيته 

و على هذا األساس جند نظام احملاسبية التحليلية ذو أمهية كبرية بالنسبة للمسري علـي وجـه       
طالقا من التحكم وهذا حىت يتم اختاذ القرار السليم و الفعال ان. اخلصوص و املؤسسة بصفة عامة

  .يف عناصر التكاليف 
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  فـة حلسـاب التكاليـالطـرق التقليدي: ل الثانـيـالفص
І       - فـة والتكاليـحليليتال سبـةمدخـل عـام للمحا:  

لقد بـدأ التفكري يف إجياد طرق علمية جديدة تسمح حبساب التكاليف متاشيا مع حجـم          
جز الطرق القدمية الوفاء وذلك بعد ع .االستثماراالستثمارات املتزايدة نتيجة تنوع واتساع جمال 

حيث تعترب احملاسبة التحليلية من األدوات الفعالة املعتمدة من طرف املؤسسة دف . ذا الغرض
الوصول إىل تكاليف دقيقة  ملختلف نشاطاا، وقد عرفت بعدة تسميات عرب مراحل تطورهـا  

النسبة للدول األجنلوسكسونية، ب" حماسبة التكاليف " يف فرنسا، أو " احملاسبة الصناعية " بـ ءابد
  ".حماسبة التسيري " وأخريا " احملاسبة التحليلية " مث 
  

І  - 1 - ر الـمـحاسبة التـحليلية  ومـفهومـهاوتـط:  
  :تـطور املـحـاسبة التـحليلية - 1      

لفكـر  يعترب ظهور احملاسبة التحليلية تطور طبيعي للمحاسبة العامة، ومرحلة متقدمة من ا        
احملاسيب، حيث أنه كان النشاط الصناعي والتجاري مشكال من مؤسسات صغرية متخصصـة يف  

، أين تكون مجيع التكاليف مباشرة بالنسبة هلذا املنتوج، حيـث  )أحادية املنتوج ( حرفة واحدة 
فرضت حركة التصنيع خالل النصف األول من القرن العشرين استحداث آليات تتبـع مراقبـة   

هذه األخرية انقسمت إىل أنواع وأصناف كثرية اعتبارا خلصائص عدة أملتها طـرق  . التكاليف
ومن أجل حتديد التكلفة النهائية للمنتوجات ظهرت طـرق عديـدة ملعاجلـة    . اإلنتاج اجلديدة

  .التكاليف منها الكلية واجلزئية
دي، كرد فعـل للتطـور   يرجع ظهور احملاسبة التحليلية إىل بداية القرن التاسع عشر امليال        

 إسـتراتيجية الصناعي الناتج عن الثورة الصناعية، بعدها شهدت عدة تطورات نتيجـة ظهـور   
التكامل العمودي، والتنظيم العلمي للعمل الذي جاءت به النظرية التايلورية فيما يسمى حبركـة  

  .1980من سنة داء بتااإلدارة العلمية يف اية القرن التاسع عشر، وتطور سياسات التسيري 
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والـيت   1815لقد مت استعمال وإدخال مفاهيم التكاليف يف مؤسسة النسيج األمريكية عام  
حيث استعملت ا مفاهيم التكاليف املباشرة وغـري   "Weltham System"بنظام والذم " عرفت 

  .املباشرة، وكذا مفاتيح التوزيع لتعمم بعدئذ على عدة قطاعات
نظام احملاسبة "  اقتراح وضع مت 1885الثمانينات من القرن التاسع عشر وبالضبط سنة ويف         

  .لتتبع التكاليف" بوصل الطلبية 
يف العشرينيات من القرن العشرين ظهرت وحدات قياس جديدة حيث مث وضـع مـا    و         

  .املباشرةغري  فإدماج التكالي دف" Extra Comptable" ةيسمى بوحدات خارج احملاسبة العام
استعمال طريقة حتليل التكاليف غري املباشـرة   توسيع H. Church قبل احلرب العاملية األوىل قام  

حتميل التكاليف املباشرة إىل املنتوجـات   H.Churchلتشمل كل نشاطات املؤسسة، حيث اقترح 
بالتحليل عـن طريـق   يف حني التكاليف غري املباشرة تعاجل قبل حتميلها وهذا ما يعرف . مباشرة

  ."Full Cost" التكلفة الكلية
  :لقد مت تطوير طريقة التكاليف الكلية عرب ثالث أسس تتمثل يف         

  .تقسيم التكاليف إىل مباشرة وغري مباشرة -    
دعم نظام املعلومات احملاسيب مبعطيات هلا عالقة باحملاسبة حيث تساهم يف حتديد مفـاتيح   -    

  .دات العمل بطريقة جيدةالتوزيع ووح
فعالية نظام معلومات احملاسبة التحليلية يساعد على حتديد طبيعة التكاليف مما يعطي مالئمة  -    

  . ودقة كبرية يف حساب التكاليف الكاملة
وتطبيـق   1929لقد مت تطوير طريقة التكاليف الكاملة بعد أزمة الكساد العـاملي سـنة            

  ".New Deal" وفق ما عرف بالعهد اجلديد  .Nixonيكسون ن يريكبرنامج الرئيس األم
بأملانيا منهجية حتليل جديدة للتكاليف  "Goering"غورنينغ " اقترح منشور  1938يف سنة  و       
  .)1( الكاملة
         

                                                
 .133.، ص1999.1998د خالطو، المحاسبة التحلیلیة في المستشفیات، رسالة ماجستیر، جامعة قسنطینة، فری  )1(
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مع التطور الصناعي، أصبحت هذه الطريقة مكلفة ومتعبة، ممـا يتعـارض ومميـزات     و 
ساعة يد عاملة، سـاعة   (لية، حيث دعت الضرورة إىل استعمال املفاتيح املشتركة احملاسبة التحلي

يف حتميل األعباء غري املباشرة، وهذا ازدياد تعقد املؤسسات وضرورة حسـاب   )إخل...آلةعمل 
  .التكاليف لتقييم بعض عناصر امليزانية

هيكلة يف فـروع يـتم   قد أدت عملية التكامل العمودي إىل ظهور مؤسسات كربى م و         
   .)1(مراقبة أنشطتها خارج األعباء اإلدارية العامة، أي من خالل حساب التكاليف اجلزئية

، )1908(هـارس  . وبذلك مت الرجوع إىل طريقة التكاليف اجلزئية واليت مت تطويرها من طرف ج 
اعد على إجـراء  حيث تنص على أنه يتم حتليل اجلزء من التكاليف الذي يتغري مع النشاط مما يس

  .)2(كأداة للتسيري استعماهلاحتاليل تربط بني التكلفة وحجم النشاط، والربح متكن من 
متالزمـة مـع    كاسـتجابة لقد استمرت احملاسبة التحليلية يف تطور وحتول مسـتمرين،          

ـ  . متطلبات التسيري خاصة على مستوى التكاليف ي لتتسم بالثبات لفترة حمددة من الـزمن، لتعط
،  هـذه  "حماسبة األنشطة " انطالقة وبروز جديدين مع اية الثمانينات بظهور ما يعرف بطريقة 

األخرية اعتمدت كطريقة مطورة يف حساب التكاليف ومـراقبة التسييـر خاصة فيمـا يتعلـق   
ونظرا ) Over Head cost(ختاذ القرار، كـما تعطي الفهم اجليد لسلـوك التكاليف العـامـة اب

  .ية هذه الطريقة خصصنا الفصل الثالث إلعطاء نظرة شاملة عنهاألمه
تقوم احملاسبة التحليلية حبساب التكلفة النهائية باستعمال طرق متعددة منها الطـرق الكليـة          

  ...واجلزئية باإلضافة إىل طريقة التكاليف املعيارية
سالفة الذكر دف إبراز املرجعيـة  من خالل هذا الفصل سنركز على الطرق التقليدية ال و       

  .التارخيية لتطور كل طريقة مع أهم االنتقادات املوجهة لكل طريقة بصفة عامة
  
  
  
  
  
  

  

                                                
 .37.محفوظ بولقصیبات، مرجع سبق ذكره، ص  )1(

)2(  MELYON, G. et al., Comptabilité analytique, Principes, techniques et évaluation, Ed. ESKA, Paris, 1994, p.19. 



 الطـرق التقـليدية حلـسـاب التـكاليف                                                  الفـصـل الثـانـي 

      58

  :سـبة التحـليلـيةامفـهـوم املـحـ - 2     

األداة اليت متد اإلدارة بالبيانات الوافيـة الـيت   " تعرف احملاسبة التحليلية على أساس أا          
مما يساعد اإلدارة على ترشيد القرارات اإلداريـة وحتقيـق    املتباينة االحتماالتضوء على تلقي ال

  .)1("أهداف املشروع 
" احملاسبة التحليلية من حيث اعتبارها حماسبة تسـيري  ) Horngren et Foser( كما يعرفان         

ميع وحتليل وحتضري الداخلي، هي مسار لكشف و قياس وجت لالستعمالهي حماسبة تسيري موجهة 
  .)2("وتفسري وتوصيل املعلومات اليت تساعد املسريين على بلوغ أهداف املؤسسة

فرع من فروع احملاسبة تم بتقدير وجتميع وتسـجيل وتوزيـع   : " كما تعرف على أا      
 بالتكلفة الصناعية والبيعية واإلدارية، فهي تعمـل علـى مـد اإلدارة     اخلاصةوحتليل البيانات 

بالبيانات اليت تعتمد عليها يف اإلشراف على تنفيذ املهام كما أا ضـرورية كـأداة إداريـة    
  . )3("تستخدم يف حل املشاكل املختلفة اليت تتعرض هلا إدارة املشروع يوما بعد يوم

جمموعة من اإلجـراءات لتسـجيل وحتليـل    "  كما  تعرف حماسبة التكاليف على أا         
يف املتعلقة باألنشطة املختلفة، والرقابة طبقا ألسس وقواعـد علميـة وواقعيـة،    وختطيط التكال

وعرض نتائج هذه اإلجراءات بطريقة دورية ومنتظمة يف شكل تقـارير وملخصـات مالئمـة    
  .)4("ألغراض إدارية خمتلفة 

ـ           رب من خالل هذه التعاريف ميكن صياغة تعريف شامل وعام للمحاسبة التحليلية إذ تعت
إحدى أدوات التسيري والرقابة احلديثة، وتعمل على معاجلة املعلومات املتحصل عليها من احملاسبة 

وكذا جتميع وحتليل بيانات التكـاليف  . العامة، ومصادر أخرى سواء كانت داخلية أو خارجية
يـل  وذلك باتباع طرق حتل اخلدماتوتوزيع مصاريف دف حتديد التكلفة النهائية للمنتجات أو 

علمية سليمة، من أجل تقدمي معلومات دقيقة إىل إدارة املؤسسة واليت تسمح بدراسـة ومراقبـة   
املردودية وحتديد فعالية التسيري، باإلضافة إىل أن احملاسبة التحليلية تساعد على حتديـد ومراقبـة   

  .املسؤوليات عل مستوى التنفيذ واإلدارة عن طريق حتليل االحنرافات

                                                
      .57.ص 1985، 4ط  مصر،د كمال عطیة، أصول محاسبة التكالیف، دار الجامعات المصریة،محم )1(
 .14.، ص1989، ،مصرفوزي غرایبیة، محاسبیة التكالیف، المبادئ، اإلجراءات والرقابة، مكتبة النھضة اإلسالمیة )2(
    .23.، ص1976، محمد أحمد خلیل، التكالیف في الوحدات الصناعیة، دار الجامعات المصریة )3(
  .2.، صمرجع سبق دكرهمحمد توفیق بلیغ،   )4(
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حملاسبة التحليلية فرع من فروع احملاسبة ترتكز أساسا علـى دراسـة التكـاليف    بعبارة أدق ا  
وحتليلها، وتقدمي مجلة معلومات حوهلا ملتخذي القرار قصد أخذها بعني االعتبـار يف قـرارام   

  .اإلستراتيجية املختلفة
  
  І  - 2 - أهـداف احملـاسبة التحليلية وعـالقـتهـا باملـحاسبة الـعامة:  

  :اف املـحـاسـبـة التحليليةدأهـ - 1        
  :تسعى احملاسبة التحليلية إىل حتقيق األهداف التالية       

    :حـسـاب الـتـكالـيف -1-1            
  :على فبحساا للتكاليف والتكلفة النهائية تساعد احملاسبة التحليلية        
       - ذا تسهل أيضا عملية حساب النتائجتقييم املخزون باستخدام اجلرد الدائم، و.  
حتديد سعر البيع ملنتجات املؤسسة ابتداء من التكلفة النهائية لتتمكن املؤسسة من حتقيق  -       
  .الربح

   :مـراقبة الشـروط الداخلية لالستغـالل -1-2           
سسـة حيـث   توجد مصاحل خمتلفة تؤدي وظائف حمددة يف إطار نشاطات وعمليات املؤ       

  :)1(تسمح احملاسبة التحليلية بتحديد
  .سائل االستغاللو التكاليف على مستوى الوظائف، النشاطات و -            
  .التكلفة النهائية والنتائج حسب كل نشاط -            

  :كما أن مراقبة الشروط الداخلية لالستغالل ترتكز أساسا على املقارنة بني       
  .)التكاليف التارخيية  (التكاليف احلقيقية املسجلة  -           
  .)احملددة مسبقا  (التكاليف التقديرية  -           

هلذا تلعب احملاسبة التحليلية دور أساسي يف املؤسسة ملتابعتها للموازنـات التقـديـرية  و      
  .)ختطيط العمليات  (
  

  
  
  

  

                                                
  .27.، ص1999، ،مصرالمقصود دبیان، أساسیات محاسبة التكالیف، دار المعرفة الجامعیةعبد  )1(
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   :ة واختـاذ القـرارات الرشيدةـردوديل تطـور املـمتابعـة مراح  -1-3          
ورشات، طلبيـات،   (احملاسبة التحليلية تسمح بدراسة املردودية على مستويات خمتلفة             

حيث أن املعرفة املعمقة ملختلف مراحل مردوديـة أقسـام    )...استثمارات، أقسام، فروع إنتاج
   :املؤسسة تسمح باختاذ القرارات املوضوعية التالية

  .وترية نشاط املؤسسة أو البحث عن نشاطات أخرى عتسري -      
  .التخطيط للموارد النادرة، مصادر التمويل، يد عاملة مؤهلة، مواد أولية -      

  
  :داد التقـاريـر الدوريـةـإع -1-4         

ن أجل حتديد تقارير عن النشاط م محيث تعترب من أهم أهداف احملاسبة التحليلية حيث تقد        
وكذلك تقوم بتزويد اإلدارات مبختلف البيانات، وكميـات اإلنتـاج   . نقاط القوة والضعف فيه

باإلنتاج و التكاليف وهذا يسـاعد   اخلاصةوالطاقات املشغلة وغري املشغلة، أو خمتلف املعدالت 
  .القرار السليم اختاذاإلدارة يف 

  : تحليلية فيما يليمما سبق ميكن حصر أهداف احملاسبة ال         
إحكام الرقابة على التكاليف انطالقا من استخدام عوامل اإلنتاج، وهـذا ملتابعتـها وحتديـد     -أ 

  .)1(املسؤوليات
  .توفري أساس لتقييم اإلنتاج وذلك ألغراض التطور الصحيح لرقم األعمال -ب 
ورسم السياسات املتبعـة مـن   توفري البيانات احملاسبية الختاذ القرار واستعماهلا يف التخطيط  -ج 

  .)2(طرف املؤسسة
مع مراقبة سياسة اإلنتاج واالستثمار، ودراسـة  . حتديد سعر البيع ملختلف منتوجات املؤسسة -د  

  .مردودية املؤسسة
  .تقدمي املعلومات الالزمة لقياس تكلفة اإلنتاج ألغراض حتديد تكلفة وحدة املنتج -هـ  

احملاسبة التحليلية بقياس النتائج، ومعرفة التكـاليف والتكلفـة   وعلى هذا األساس تسمح        
   اخلدماتالنهائية، وتستطيع قياس مردودية املنتوجات املختلفة، أو جمموعة املنتوجات واملبيعات و

                                                
  .3.، صمرجع سبق دكره، وآخرونتوفیق بلیغ محمد  )1(
  .9.، ص2003- 2002، ،مصرامعیةأحمد حسین علي حسین، محاسبة التكالیف الصناعیة، الدار الج  )2(
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وأن املردوديـة  . إذ يتحدد سعر البيع على أساس التكلفة النهائيـة . كل منها على حدى

  .)1(ققه املؤسسةتتحدد على أساس الربح الذي حت

  : ولتحقيق األهداف السالفة الذكر متارس احملاسبة التحليلية مجلة من الوظائف نذكر منها       
  .قياس تكلفة اإلنتاج والنشاط -    
  .ضبط ومراقبة التكاليف -    
  .حتليل ومعاجلة االحنرافات الناجتة عن مقارنة النتائج الفعلية بالتقديرات -    
  .م يف األقسام الفرعيةالتحك -    
  .املفاضلة بني البدائل املتاحة واملمكنة وذلك بتوفري البيانات الالزمة لذلك -    

  
  :املـحـاسـبة التـحليلية باملـحـاسبة العـامة عـالقـة -2     

احملاسبة التحليلية ليست بديال عن احملاسبة العامة إمنا متكاملتني، ويرجع ظهـور احملاسـبة          
تحليلية أساسا إىل النقص املوجود يف احملاسبة العامة فيما خيص التسيري، وعجزها عـن إمـداد   ال

كما حتتاج . اإلدارة بالبيانات الالزمة اليت تساعدها يف التحكم يف عناصر التكاليف قصد خفضها
ة التحليليـة  اإلدارة إىل بيانات متتـاز بالتنبؤ قصد تقييم البدائل واختاذ القرارات، وتعترب احملاسـب 

 خمزونات،اسـتثمارات، (مكملة للمحاسبة العامة ألا تعترب القاعدة لتقييم بعض عناصر األصول 
  .)....منتوجات

هناك عالقة وطيدة بني احملاسبتني نظرا ألن احملاسبة العامة تعترب مصدرا مهما للمعلومـات      
لومات حول تكاليف اإلنتـاج، كمـا   اليت حتتاجها احملاسبة التحليلية، حيث توفر هلذه األخرية مع

  .وهناك بعض املاليني يعتربون النوعني بنفس األمهية. حتدد تكلفة وحركة املخزون بأنواعه
  
  
  
  

                                                
)1(   BOUGHABA, A., Comptabilité Analytique, Berti Edition, 2ème édition, Alger, 1994, p. 42.  
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  : وجتدر اإلشارة هنا إىل أنه هناك اختالفات وفروقات بني احملاسبتني ميكن إبرازها فيما يلي  
        

  :ة بـیـن المـحـاسـبـة العـامـة و المـحـاسـبـة التحـلـیـلیةیـمـثــل المـقــارن  :)1 – 2(جـدول رقـم   
   

  الـمـحــاسـبـة الـتـحـلــیـلــة  الـمـحــاسـبـة الـعـــامـــة  مـعـایـیــر الـمـقــارنــة
  اخـتـیــاریـة )إلزامیة ( إجـبـاریة   من ناحیة القــانـون

  الماضي القـریب، الحاضر، المستقبل  الـمــاضي  ـرة المــدروسةالفــت
  اقتصادیة  مــالــیـة  األھـــــداف

م         ـصدر تـوج         ـھ مـختـل         ـف 
  التـدفــقــات

الضـرائــب، (  و داخلیة خـارجـیة
 )مسـاھـمین، بـنــوك 

متخ        ـذي الـقـ        ـرارات، ( داخـلـی        ـة 
 )مـسیـریـن 

 )یة ئتجـزی( تفـصیـلیة   )إجـمـالـیـة ( عــامــة   الــنـظـرة الـمـؤســســة
  مـسـؤولـي المـؤسـسة  اإلدارة واألطـراف الخارجیة  مـسـتعـمـلي الـمـعـلــومـات

  مـرنة مـع التـطــورات  ثـابتة، مفـروضة، غـیر مـرنة  الـقـواعـــد الـمـتـبـعـة
  مـرنة مـع التـطــورات  دقـیـقة، مبـررة، جـازمة  طبیعة المعلومات المحصل علیھا

 )توجھھا ( حـسب وظـیـفـتھا   حسـب طبـیعـتـھــا  تـصـنـیـف الـتـكـالـیـف
  فـنـیــة  نـقـدیــة  مصدر الوثائق الرئیسیة للمعالجة

  خـارجیـة، داخـلـیـة  خــارجــیـة  الوثـائـق المعـتمـد عـلیھـا
  یــوم، أسـبـوع، شـھـر  سـنة، سـداسي، ثـالثي، شھـر  تـكـرار حـسب الـنـتیـجـة

  
Source: J.Margerin, G.Ausset, Comptabilité Analytique, édition Courcoux, Paris, 1996. 
 

إذا كانت احملاسبة العامة دف بالدرجة األوىل إىل نقل املعطيات حسب طبيعتها مـن            
ووضعية أصول وخصوم املؤسسة يف حلظة معينة بنظرا املالية . خالل النتيجة اإلمجالية للمؤسسة

احملاسبة التحليلية اليت دف إىل حتليل أو دراسة النتيجة وإظهار العناصر الـيت  العامة، على غرار 
تتكون منها، إذ تسمح مبراقبة املردودية والعوائد، إذ تزودنا بأكرب عدد ممكن من العناصـر الـيت   

  .تسمح بتسيري املؤسسة
بإعطائها قواعد وأسـس  ومن خالل ما سبق جند أن احملاسبة التحليلية تكمل احملاسبة العامة        

  .تقييم بعض عناصر أصول املؤسسة
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        І     - 3 - مـدخـل عـام حـول التـكالـيـف:   
حتتاج عملية التجميع والتحليل اليت تتضمنها احملاسبة التحليلية، إىل الدراسة املعمقة لعناصـر       

ليت حتمل علـى التكـاليف والتكلفـة    التكاليف خالل الفترة احملاسبية املعتربة، وإظهار األعباء ا
  .النهائية

  :يفـمـفهـوم التـكال -1           
يتم استخدام بيانات التكاليف يف أغراض متعددة، ومن مث ختتلف أرقام التكلفة الـيت يـتم         

استخدامها حسب الغرض أو اال الذي يتم استخدامها له، حيث أن هنالك تكـاليف خمتلفـة   
فرقم التكلفة الذي خيدم غرض التسعري قد ال خيدم غرض التخطيط أو الرقابـة أو  ألغراض خمتلفة 

  .تقييم األداء
إال أن ذلك ال مينع وجود خصائص معينة قام الباحثون مبحاولة حصرها مبا ميكن أن يطلـق       

  : عليه تكلفة وهي
  .تعرب التكلفة عن تضحية اقتصادية جبزء من موارد املؤسسة -أ     

للمؤسسة جيب أن يقابل التكلفة احلصول على سلعة أو خدمة هلا منفعة ضرورية بالنسبة  -ب    
  .متثل التكلفة القدر الواجب أن تتحمله املؤسسة يف سبيل حتقيق أهدافها حيث

  .تتمثل التكلفة يف االستخدام الفعلي للعنصر طبقا للمعايري املقررة -ج    
  .لتكلفة وحتديدها مسبقا قبل البدء يف اإلنتاجمما سبق فإنه ميكن التنبؤ با -د     

التكلفة هي عبـارة عـن تضـحية    : " ميكن تقدمي مفهوم عام للتكاليف اخلصائصمن هذه      
، مقابل احلصول على سلعة أو خدمـة  )تتكبدها(اقتصادية جبزء من موارد املؤسسة واليت تتحملها 

طبقا للمعايري املقررة، وميكن قياسـها يف  هلا منفعة ضرورية لتحقيق أهداف املؤسسة، وتستخدم 
  .")1(شكل قيم نقدية، وعلى هذا فمن املمكن التنبؤ ا وحتديدها مسبقا

       
  
  

                                                
  .15ص  ،1998 ،مصر،دار النھضة العربیة ،1ج  ،دراسات في محاسبة التكالیفـ ،محمد مسعد الشناوي  )1(
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جمموعة األعباء الناجتة عن التقسـيم املالئـم   : " كما ميكن تعريف التكلفة على أساس أا
مراحل إعداد املنتـوج، أو  الذي يقوم به املسري، ومن هذا ميكن حتديد عدة تكاليف عند خمتلف 

  .)1(عند بلوغ مرحلة معينة من النشاط
  

  :خـصـائـص التـكـلـفـة  - 2    
تعرف التكلفة عن طريق ثالث خصائص  )PCG( 1982حسب املخطط احملاسيب العام لسنة       

  . )2(حقل التطبيق، زمن احلساب، احملتوى: مستقلة بعضها عن البعض اآلخر، هي
   :قـل تـطبيـق التـكلفةحـ -2-1       

إذا كانت التكلفة عبارة عن جمموعة أعباء، فإا ميكن أن تطبق على عدة وحدات خمتلفـة        
  : ميكن إبرازها يف

  .املســؤولـيـة و  نشاط االستغالل،  وسائل االستغالل،  الوظيفة االقتصادية           
  :حمـتوى التكلفة -2-2        

العامـة  إما بإدماج مجيع أعباء احملاسبة  التكاليف،رة االستغالل ميكن أن حتسب بالنسبة لدو      
يف احلالة األوىل نتكلم عن . أو بدون تعديل أو إضافة، وإما بإدخال جزء فقط من هذه األعباء /و

  .)3(التكاليف الكلية، ويف احلالة الثانية نتكلم عن التكاليف اجلزئية
  :ةفلزمن حـساب التك -2-3        
املالحظـة،  (ميكن أن حتسب التكاليف بعد اية النشاط، وتسمى عندئذ التكاليف احلقيقية       

كما ميكن أن حتسب قبل وأثناء االستغالل وتسمى عندها التكاليف احملـددة مسـبقا   .)التارخيية
  .)معيارية، تقديرية، توقعية(

 اليفـرف على مسببات أي تغري يف التكمقارنة التكاليف احلقيقية بالتكاليف املعيارية للتع   
  ى ــوحتديد تلك املسببات هو الذي يساعد اإلدارة يف الرقابة عل ،)احنراف عما هو مسطر(

  
  

                                                
)1(  KHOUTRA, D., .THIERRY, L., Comptabilité de gestion, Ed.  Ellipses, Paris, 1996, p. 13. 
)2(  MARGERIN, J.,  AUSSET, G., op.cit, pp. 20-21.   
)3(  DORIATH, B., Comptabilité de gestion, Ed. Dunod, Paris, 1999, p. 4. 
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التكاليف عن طريق اختاذ اإلجراءات املصححة يف الوقت املناسب وتقييم النجاعـة  الداخليـة   
:                                             ملخطـط التـايل  من خالل ما سـبق ميكـن مجـع خصـائص التكلفـة يف ا      .)1(للمؤسسة
              .خـصـائـص التـكـلـفـة:  ) 1 – 2( شكل رقم 

     
  
    

  
  
                  
  

                                                                             
               

                                                                                                      
                                                                                                            

                                                                                                                
                                                                                                               

  
                                                                                                                

                                                                                                                      
                                                                                                                

                                             
  

                                                                                                                              
                                                                                                                   

                                                                                                                                                  
                                         
                                                                                                                                                                    

  
  
  
  
  

                                          
                                                                                                                          

  
                                                                                     

  
  

      
  
  
  

Source : BOUGHABA, A., Comptabilité analytique d'exploitation, Berti Edition, Alger, 1998.  
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  :االنـتقال مـن األعباء إىل التكـاليف  -3
      

متاشيا مع املنطق االقتصادي الذي مييزها فإن احملاسبة التحليلية ال تأخذ كل أعباء احملاسـبة         
وتلك اليت ملها تسمى األعباء غري . العامة للدراسة، وإمنا تأخذ جزء منها يعرف باألعباء املدجمة

  .املدجمة
  :ايل يبني ذلكوالشكل الت      

  .االنتقال من األعباء إىل التكاليف: )2-2(شكل رقم    
  

    األعباء غیر المدمجة  

  

 

  

    األعباء اإلضافیة  

  
Source : DUBRULLE, L., JOURDAIN, D., Comptabilité analytique de gestion, Ed. Dunod,              

Paris. 2000. 
  

  : )1(ةن االنتقال من األعباء إىل التكاليف بواسطة املعادالت التاليميكن أن نعرب ع        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

                                                
)1(    GOUJET, G.,  RAULET, C., Comptabilité analytique et Contrôle de gestion, tome 1,  4ème édition, Ed. Dunod, 

Paris, 2001, p. 23. 

  .األعباء المحملة          

  .األعباء غیر المدمجة+       

  .ــ    األعباء اإلضافیة     

  .أعباء المحاسبة العامة=      

  .أعباء المحاسبة العامة      

  .ــ   األعباء غیر المدمجة     

  .األعباء اإلضافیة +   

  .األعباء المحملة=   
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  :مصطلحات وتصنيفـات التكالـيف -4     
دف حتديد أصناف وأنواع التكاليف جيب اإلشارة إىل أهم املفـاهيم واملصـطلحات           

  :املرتبطة مبفهوم التكلفة أمهها
  :يفحات التـكاللمصط -4-1     

  
  :الـمصاريـف -4-1-1         

املصاريف هي أعباء تتحملها املؤسسة، من خالل ممارستها لنشـاط اقتصـادي، مثـل             
كما متثل عملية خـروج حقيقـي لقـيم     .)1(إخل.... مصاريف املواد األولية، اإلجيار، اإلشهار

  .اإليراد جاهزة، أو نفقات مالية مقابل احلصول على سلع أو خدمات ويقابلها
        

  : األعـباء -4-1-2  
، املوجهـة أساسـا   واخلـدمات هي كل اإلستهالكات من طرف املؤسسة من السـلع            

كما تعتـرب جـزءا مـن    . )2(واخلدماتالحتياجات االستغالل، أو ألهداف إنتاج، وبيع السلع 
  .يد نتيجة الدورةومبقارنة األعباء مع النواتج ميكن حتد. التكاليف وعنصر من عناصرها

      
  ) : سعـر التكـلفة ( التكلفة النهـائية  -4-1-3       

هي تعبري اقتصادي عن حجم املصاريف املنفقة منـذ بدايـة العمليـة، أو الوظيفـة                
إىل املفهوم العريب على أساس  )Prix de Revient(تعترب ترمجة مصطلح  و .)3(االقتصادية إىل ايتها

إذ جند . مفهوم غري شامل بصفة عامة، وهذا حسب رأي املسريين واحملاسبني" سعر التكلفة "  هأن
نظرا ملدلوله ومعناه الواقعي،  وهذا خاصة حسـب  " التكلفة النهائية " املصطلح األكثر دقة هو 

ف هي جمموع التكالي )الكلية(بأن التكلفة النهائية  )1982املخطط احملاسيب لعام ( PCGحتديد الـ 
  .إخل.... املستعملة ملرحلة معينة سواء كانت شراء، إنتاج، بيع، توزيع

  
  

                                                
  .26. ، ص1998الجزائر،  سعر التكلفة والمحاسبة التحلیلیة، دیوان المطبوعات الجامعیة،. رحال علي  )1(

)2(  ARFAOUI , N.,  AMRANI,  A., Méthodes d'analyse des coûts , Ed. du Management , t. 1, Alger, 1991,.p. 31.  
)3(  RAIMBAULT, G.,  op. cit, p. 13.    
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  : الـسعر -4-1-4       

هذا املصـطلح  . )سعر البيع  (أو بعدية  )سعر الشراء  (ميثل قيمة نقدية لعملية مبادلة قبلية        
  .خلارجيايطبق من اآلن فصاعدا فقط على عالقات املؤسسة بالوسط 

  : الـنتيجة  -4-1-5       
  .حتسب بالفرق بني رقم األعمال والتكلفة النهائية          

  :اهلـامش -4-1-6       
هو الفرق بني سعر البيع والتكلفة، وميكن حتديد اهلامش على سعر الشراء أو على التكاليف        

  .أو على التكاليف املباشرة. املتغرية
  : رقــم األعـمـال -4-1-7       
  .حنصل عليه بضرب سعر البيع للوحدة يف عدد الوحدات املباعة           

   :املـنتج -4-1-8       
يف احملاسبة التحليلية املنتج هو كل سلعة أو خدمة توفرها املؤسسة بغرض بيعها، أو التنازل          

ـ . عنها يف املرحلة األخرية من إعدادها ت الصـنع، املنـتج   ومنيز يف خمتلف املراحل بني املنتج حت
  .ويف اية  دورة االستغالل ينصب اهتمامنا على املنتجات املباعة. الوسيط،  املنتج النهائي

  :تـصنيفات التـكاليف  -4-2   
إذا كانت احملاسبة العامة تصنف عناصر التكاليف حسب طبيعتـها، أو مـا يسـمى             

وخمزون آخر املدة، والرواتـب واألجـور    بالتصنيف النوعي، كاملشتريات وخمزون أول املدة،
  .وغريها... ومصاريف الكهرباء واإلجيار

فإن يف احملاسبة التحليلية أو حماسبة التكاليف هناك أكثر من أساس ميكن اتباعه لتصنيف         
  .أو تبويب عناصر التكاليف ومن مث حتميلها على وحدات اإلنتاج النهائية
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  )7حقلانظر الشرح يف امل(وأغراضها  التكاليف دول التايل يوضح أهم تصنيفاتجلاو                

  .في المحاسبة التحلیلیة أھــم تصـنـیـفــات الـتـكـالـیـف ) :2-2(جدول رقم                 
  

الغــرض مـن   مـعــیــار التـصـنـیـف
  أصــنـــاف الـتـكـــالــیـــف  التـصـنـیـف

 )І (  التصـنـی             ـف بـحـس             ـب
         وظــائــ               ـف الـمــؤســس               ـة

 )التصنیف الوظیفي(
  

  )إنتاجیة(یة تكالیف صناع)  1(
  

  )بیعیة(تكالیف تسویقیة )  2(
  

  تمویلیة تكالیف إداریة و)  3(
 

 ) П(  التصـنـیـف حـسـب عـــالقــة
ـ   ـاج          الـتــكـالـی   ـف بـوحـ   ـدات اإلنـت 

التص     ـنیف حـس      ـب إمـكــانـی      ـة  (
  )تـتــبـع التـكـالـیـف 

  

  تكـالـیـف مــبـــاشــــرة  ) 1(
 

  تـكـالیـف غـیـر مـبـاشــرة  )2(
  

)ш  (  التصـنـیـف حـسـب عـــالقـ ـة
الـتــكـالـی     ـف بحـجـ     ـم اإلنـتـ      ـاج           

حـجــ ـم   التصـنیف حـسـب تغی رات (
 )اإلنــتـــاج 

 

 تكــالـیـف ثــابـتــة  )1(
  

 :تكــالـیف متـغـیـرة  )2(
  

 تكالیـف  شبھ متغـیـرة  وشـبـھ ثــابـتة  )3(
  

VI  (   التصـنـی  ـف حـس  ـب زمــــ  ـن
صـــ               ـرف الـتــكـالـی               ـف أو 

التص       ـنیف  (تـحـمـیـلــھـ       ـا         
 )حـسـب تـوقیـت حـسـابـھـا

. 

 )تاریخیة ( تكالیف فعلیة ) 1(
  

  )مامقد(التكالیف المحددة مسبقا ) 2(
 

                                  
  .من إعــداد الـطـالـب صــاحــب الــبـحـث: المصــدر
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II -  التارخيية(طرق حـساب التـكـاليـف الـفـعلية:(  
      II- 1-    طـرق التـكاليف الكـلية:  

  :مـفـهومـها -1            
كـل أعبـاء   : " فرنسا، وقد عرفت حماسبيا بأـا  مت إقرار طريقة التكاليف الكلية يف          

  . )1( "املؤسسة املتعلقة باملنتوجات املخزنة، باستثناء مصاريف التوزيع احململة للمنتوجات املباعة
طريقة أساسية للمحاسبة التحليلية تشمل علـى  : " بأا )التكلفة الكلية(فيعرفها  أما كوهن      

ايل لألعباء املباشرة وغري املباشرة، اليت تتحملها املؤسسة بـني  جمموعة من اإلجراءات لتوزيع إمج
كما دف هذه الطريقـة إىل حتميـل كلـي    . املنتوجات واألنشطة املراد حتديد تكلفتها النهائية

لألعباء على املنتوجات، مع اآلخذ بعني االعتبار األعباء اإلضافية وتصـحيح بعـض تقييمـات    
  .)2("احملاسبة العامة

  
  :تـاريـخ ظـهـورهـا -2       
يعود تاريخ استعماهلا إىل القرن السادس عشـر، حيـث مل تظهـر أي    . هي طريقة قدمية        

لكن بتطور . )يد عاملة ومواد أولية(إشكالية يف تطبيقها نظرا العتبار كل التكاليف تقريبا مباشرة 
وبات يف التطبيق، لدى طرح النشاط الصناعي املتميز باالستثمارات الضخمة أدى إىل ظهور صع

  .مسائل تتعلق أساسا باإلهتالك، الصيانة، قيم املخزون، مكافأة األموال اخلاصة 1827قودار سنة 
، لعل أمهها طريقة األقسام املتجانسة )الكلية(يتم استعمال عدة طرق حلساب التكلفة النهائية     

ليت سنتطرق إليها بنوع مـن التفصـيل   وا. )مراكز التكلفة(أو كما تسمى طريقة مراكز التحليل 
  .نظرا لتطابق عمل هذه الطريقة مع اجلزء العملي حمل الدراسة

  
  
  
  
  
  
  

                                                
)1(  BURLAUD, A., SIMON, C., Comptabilité de gestion, coûts, contrôle, Ed. Vuibert, Paris, 2000 , p. 13. 
)2(  COHEN, E., Dictionnaire de gestion, Casbah Edition, Alger, 1994, p. 87. 
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 II-1-1-   مركز التحليل(طريقة األقـسـام املتـجـانـسة: (  
  

قبـل   )Rimailho(يعود أصل طريقة األقسام املتجانسة إىل أعمال العقيد الفرنسي رميائيلو          
، مث مـن  1927سـنة   )C.E.G.O.S()1(عاملية الثانية، يف إطار اللجنة العامة للتنظيم العلمي احلرب ال

لتعتمد بعد ذلك من طرف جلنة توحيـد  . )C.N.O.F()2(طرف اموعة الوطنية للتنظيم الفرنسي 
       1947مث إدراجها يف املخطط احملاسيب العـام لسـنة   . 04/04/1948احملاسبات بالقرار الصادر يف 

  .)3(1982لتبقى هذه الطريقة كأساس النظام يف املخطط احملاسيب لسنة . 1957 و
  

  :ـ  حـسـاب التـكـلـفـة الكـلـيـة وفق طريقة األقـسـام املتـجـانسة 1      
طـرق التحميـل   (تعترب طريقة األقسام املتجانسة أكثر دقة وتطور مقارنة بالطرق األخرى        

، )امل، طرق التحميل الشامل للوظائف ذات التحليـل الكلـي لألعبـاء   الشامل للمنتوجات مبع
وتتجلى مظاهر تفوق هذه الطريقة يف حتليلها لألعباء حتليال مفصال ودقيقا مما يـؤدي إىل نتـائج   

  .أقرب للحقيقة فيما خيص التكاليف والتكاليف النهائية
ديد دقيق ملفهـوم القسـم   و قبل التطرق إىل دراسة مبادئ وأسس هذه الطريقة وجب حت      

  :املتجانس ومركز التحليل
  :ـ مفهوم القسم املتجانس 1 -1    

هو جزء من املؤسسة، ذو طابع حماسيب أين جتمع عناصر التكاليف غري املباشرة، قبل "      
  .)4( "حتميلها على املنتوجات واليت ال ميكن حتميلها مباشرة لتكاليف املنتوجات املعنية

تقسيم خاص حملاسبة املؤسسة يسمح بتحليـل عناصـر   :" عرف القسم املتجانس بأنهكما ي     
  .)5( "األعباء غري املباشرة قبل حتمليها للتكاليف

      
                                                

)1(  C.E.G.O.S : Commission Générale d'Organisation Scientifique.    
)2(  C.N.O.F : Comité National de l’Organisation Française. 
)3(  BURLAUD, A., SIMON, C., op. cit. p. 13.  
)4(  LAUZEL, P., TELLER, R., Contrôle de gestion et budget, Ed. Sirey, Paris, 1994, p. 67. 

  .51. عبید جرادي، مرجع سبق ذكره، ص  )5(
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ذلك القسم أو اجلزء الصغري نسبيا حبيـث ميكـن قيـاس    " و عليه القسم املتجانس هو  

يع األعباء غري املباشرة على هذه نشاطه، والذي وجد ألغراض حماسبية حبتة تتمثل يف جتميع وتوز
  .)1("األجزاء قبل حتميلها على املنتوجات املعنية 

ومن هنا فالقسم املتجانس هو اجلزء من املؤسسة حدد ألجل ختصيص وحتميل األعباء املباشرة     
وذلك وفق مراحل متعـددة، نتطـرق إليهـا    . وغري املباشرة على املنتوجات، طلبيات أو أنشطة

  . الحقا
  : و الشكل املوايل يوضح مكانة القسم املتجانس يف عمل طريقة األقسام املتجانسة       

  
  .مكانة القسم املتجانس يف عمل طريقة األقسام املتجانسة: (2-3)شكل رقم     

  

التـكـلـف             ـة 
النـھـائـی          ـة 
للمنـتـوج    ـات 
طـلـبـی            ـات 

  نـشــطـةأ

  تـخـصـیـص
  

Affectation 

األعــبـ             ـاء 
 الـمـبـاشــرة

األعــبـ             ـاء 
غــیـــ                 ـر  

 الـمـبـاشــرة
  تـحـمـیـل

  
Imputation 

 األقـســـام
  تـوزیــع

  
Répartition 

  
Source : R. Barre, R. Lory, M. Richez, Comptabilité Analytique d'exploitation et Gestion de 

l'entreprise, librairie Istra, Paris,1975.   
  :ـ مفـهـوم مـركـز التـحـلـيـل 2 -1
  

اليت جتمع فيها عناصر األعباء غـري  ) املؤسسة ككل(مركز التحليل هو تقييم للوحدة احملاسبية     
تقسيم للوحدة احملاسبية أين حتلـل  :" املباشرة قبل حتميلها على تكاليف املنتجات كما يعرف بأنه

  .)2( "إىل تكاليف املنتجات املعنيةعناصر األعباء غري املباشرة، مسبقا لتحميلها 
  : مركز التحليل كتقسيم ذو طبيعة حماسبية فإنه ميكن أن يوافق    

  
                                                

)1(  KHOUATRA D. et al., op. cit. p. 25. 
)2(  BARRE, R., LORY, R., RICHEZ, M.,  Comptabilité analytique d'exploitation et Gestion de l'entreprise, Librairie 

Istra, Paris, 1975, p. 62. 
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وهو التقسيم الذي يعادل غالبا وظيفة من وظـائف املؤسسـة   : إما تقسيم ومهي للمؤسسة -  

  .إخل... مثل، التمويل، اإلدارة، األمن، تسيري األفراد
وهو التقسيم الذي يوافق يف الغالب مصلحة مـن مصـاحل   : للمؤسسةإما تقسيم حقيقي  -    

  .إخل... ، مصلحة التوزيعتإذن عن مركز عمل مثل مصلحة التموين، الورشا ماملؤسسة، ونتكل
. مركز التحليل ميكن أن خيتار بالطريقة اليت جتعل األعباء غري املباشرة تتميز خباصية التجانس     

ولكن هذا ليس دومـا يف  . )وحدة عمل(ياس نشاطه بوحدة فيزيائية إن جتانس املركز يسمح بق
  . وهذا ما سنتطرق إليه عند دراستنا الحقا. املتناول

  
  :مراحل حـساب التكلفة الكلية وفق طريقة األقسام املتجانسة -2      

  :ميكن تلخيص خمتلف مراحل عمل طريقة األقسام املتجانسة يف ما يلي     
  .)مراكز حتليل(ؤسسة إىل أقسام متجانسة تقـسيم امل -      
  .ختصيص األعباء املباشرة للمنتوجات -      
  .حتميل األعباء غري املباشرة على املنتوجات -      
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  واملخطط التايل يربز هذه املراحل 

  .مراحل حساب التكلفة الكلية: )4-2(شكل رقم         
  

  ـھـــااألعـبــــاء حـســب طـبـیـعـت 

     

     
 األعــبــاء غـیــر الـمـبـاشــرة  األعــبــاء الـمـبـاشــرة

 

ص
یـــ

صـ
خـ

تـ
 

 

      
    1 

یل
حل

الت
ز 

راك
 م

عة
مو

مج
 

      
   )ثـانـویة(مـراكــز فـرعـیة   

   
 

  

  )رئیـسیـة(مـراكـز أسـاسـیة   
   3   
      

  الـتـكـلـفـة الكـلـیـة 
  

Source : A. Burlaud, C. Simon, Comptabilité de gestion, coûts, contrôle, Ed. Vuibert, Paris, 2000.
       

  
  : )مراكز حتليل(تقسيم املؤسسة إىل أقسام متجانسة    -2-1      

  

إىل أخرى، وهذا بـاختالف  خيتلف تقسيم املؤسسة إىل جمموعة مراكز أو أقسام من مؤسسة      
اهليكل التنظيمي للمؤسسة، حجم املؤسسة، وحاجتها إىل املعلومات، املراقبة، وضـبط األعبـاء   

  . وتكلفة هذا التقسيم باإلضافة إىل درجة تشعب وظائف املؤسسة

2  
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جتمع األعباء يف مراكز التحليل حيث تشكل أجزاء النظام احملاسيب اليت ال ميكـن ختصيصـها       
  .ة قبل أن يتم حتميلها مباشرة قبل أن يتم حتميلها إىل املنتوجات، الطلبيات واألنشطةمباشر

إن خاصية التجانس املوافقة للتسمية التقليدية تتمثل يف جتانس الوسائل املستعملة داخل املؤسسة  
حتميل باإلضافة إىل اخلدمات املقدمة اليت دف إىل الدقة يف عملية . سواء كانت مادية أو بشرية

  أعباء تلك األقسام إىل املنتوجات يتم تقسيم املؤسسة إىل مراكز حتليل عملي يتوافق مع التقسيم 
  

أما نظريا فالتقسيم يتم بغض النظر عن أيـة عالقـة باهليكـل    . احلقيقي حسب معيار املسؤولية
  .التنظيمي للمؤسسة

، الذي يصنفـها حسـب  92رقم املخطط احملاسيب العام استعمل حلسابات مراكز التحليل ال     
وظائـف املؤسـسة االقتصادية، كـاإلدارة، التحـويل، تسييـر املستخدمني تسـيري املبـاين   

  .إخل.. والعـتاد، التمويـن واإلنـتاج
  :واملخطط املوايل يوضح تصورات البنية الوظيفية بتغري حجم املؤسسة     

  .ظيفية حسب حجم املؤسسةخمطط مقارن لتصورات البنية الو): 5-2(شكل رقم   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

          
  
  تـقــسـیـم وظـیـفــيتـقـســیـم وظـیـفـي                                                                                  

  أســاســـــي                                                                                                  مـطــــور       

 اإلدارة

 

 اإلدارة

 

 اإلدارة

 

 اإلدارة الـعــامـة
  

 التـسیـیـر المـالــي
   

 ینتـسـییر المستخـدم تسییر المستخدمین
    

المـصــالـح 
 الـعـــامــة

  تـسـیـیـر الـعـتــــاد 
 و الـمـبــانــــي

 تـســیـیـر الـمـبـانـي
  

 تـسـیـیـر الـعـتــــاد
   

 خــدمــات مـلـحـقـة خــدمــات مـلـحـقـة
    

 تـسیـیــر التـمـویـن یــر التـمـویـنتـسیـ تـسیـیــر التـمـویـن
     

المـصـالـــــح 
 الـتــقــنـیـة

المـصـالـــــح 
 الـتــقــنـیـة

الـدراســات التـقـنـیـة 
 والـبـحـــوث

الـدراســات التـقـنـیـة 
 والـبـحـــوث

  

 اإلنــتـــــاج اإلنــتـــــاج
    

 الـتـــوزیـــع لـتـــوزیـــعا الـتـــوزیـــع الـتـــوزیـــع
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نالحظ من الشكل السابق أن عدد األقسام أو املراكز، يتوقف على طبيعـة نشـاط املؤسسـة،    
  .حجمها و تنظيمها

و هذا ما يدل على أنه ال يوجد تقسيم منوذجي للمؤسسة، فيما يتعلـق بتحديـد األقسـام أو    
  .املراكز
إىل أن هنالك عدد من مراكز التحليل ليست هلا عالقة مباشرة باملنتوجـات  وجتدر اإلشارة      

  .ومنه يصعب حتميل أعبائها على هذه األخرية
  :بني نوعني من األقسام )PCG( لفرنسا هلذا الغرض مييز املخطط احملاسيب العام   

  
  :األقـسام الرئيسية واألقـسام الفـرعية  -2-2     

  ):املراكز األساسية(ام الرئيسية األقس  -2-2-1         
: " يعرف الدليل احملاسيب الفرنسي املراكز الرئيسية أو كما تسمى أقسام االسـتغالل بأـا        

تلك األقسام اليت حتمل األساسي من خدماا إىل تكاليف املنتوجات أو الطلبيات، ويتنازل عـن  
  . )1( "البعض منها إىل باقي املراكز

هـذه األقـسام وسـائل اإلنتاج والبيع اخلاصة باملؤسسة ويشكل نشاطها بنية وتستخدم       
  ).شراء، إنـتاج، بيع(الدورة 

  
  ):املراكز الثانوية(األقسام الفرعية  -2-2-2    

هـي  : " الدليل احملاسيب الفرنسي يعرف األقسام الفرعية، أو كما تسمى أقسام التسيري بأا     
األساسي مـن خـدمـاا إىل مـراكز أخرى وحيمل الـبعض منـها إىل   اليت يتم التنازل على 

  . )2("تكـاليف املنتوجات أو الطلبيات
                                                

  .7.، ص2002-2001دور محاسبة األنشطة في تحسین طرق حساب التكالیف،رسالة ماجستیر،جامعة سطیف،بوعمامة سھیلة، رسالة ماجستیر،    (1)
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إذن فاألقسام الرئيسية هي اليت تستفيد منها املنتوجات مباشرة، واألقسام املساعدة هـي   

قسام الرئيسـية حبيـث   اليت ليست هلا عالقة مباشرة مع املنتوج، وإمنا تعمل على تسهيل مهمة األ
  .توزع أعبائها على هذه األخرية قبل حتميلها على املنتوجات، الطلبيات واألنشطة

  
  :ختـصيـص األعـبـاء املـبـاشـرة للمنـتوجـات -2-3   

األعباء املباشرة هي األعباء اليت من السهل إرجاعها وختصيصها كليا على الوحدات املنتجـة       
ر بأية مرحلة إضافية ملنتوج أو نشاط معني، وذلك إلمكانية تواجد وسـيلة  اخلاصة ا دون املرو

  ).إخل... كيلو غرام، ساعة عمل أو ساعة دوران آلة(قياس 
يتم يف هذه املرحلة حتديد التكلفة املباشرة للمنتوجات أو األنشطة وذلك بتحويـل األعبـاء       

  .املباشرة هلا
  
  :على املنتوجات حتميل األعباء غري املباشرة  -2-4  

  :لتحميل األعباء غري املباشرة على املنتوجات البد من املرور باملراحل التالية    
  

  :التوزيع األويل: املرحلة األوىل        
األقسام السالفة الذكر، ميكن إعداد جدول حيتوي على األعباء إنشاء بعد االنتهاء من مرحلة      

األعباء غري املباشرة على مراكز التكاليف املختلفة وفقا ملفاتيح مبوبة حسب طبيعتها، ويتم توزيع 

                                                                                                                                                                
  .7.بوعمامة سھیلة، نفس المرجع السابق، ص   (2)
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التوزيع املناسبة مث جتمع هذه املبالغ لتعطي لنا ما يعرف باموع األويل لألقسام والناجتـة عـن   
  .عملية التوزيع األويل كمرحلة أوىل

  
  :التوزيع الثانوي: املرحلة الثانية       
ار للمرحلة السابقة، أي بعد توزيع كل األعباء غري املباشـرة علـى   هذه املرحلة تعد استمر      

األقسام األساسية والثانوية، يتم احلصول على األعباء اإلمجالية لألقسام األساسية وهذا بعد تفريغ 
  هذه العملية تتم وفقا ملفاتيح التوزيع، . أعباء األقسام الثانوية من حسابات األقسام األساسية

  
  
  

نسبة ثابتة مطبقة على عبء ما، حيث حتدد احلصة الـيت ختـص   : " األخرية بأـا وتعرف هذه
  . )1( "مركز معني

  :حالتني )املساعدة(عند حساب تكلفة مراكز التحليل، نصادف بالنسبة للمراكز الثانوية     
ركـز  إما أن تكون أعباء املركز الواحد موجهة إىل بقية األقسام دون أن يتلقـى ذات امل  -       

خدمات من أعباء األقسام األخرى، وهذه حالة بسيطة وال تطرح أي إشكال إذ يلغـى القسـم   
.                         مبجرد تفريغ أعبائـه يف األقسـام األخـرى، وتسـمى هـذه احلالـة التوزيـع السـلمي        

أي أن القسم الثـانوي يقـدم   و إما أن نكون أمام حالة ثانية ومعروفة بالتوزيع املتقاطع،  -       
خدمات إىل بعض أو كل األقسام الثانوية األخرى ويتلقى بدوره خدمات من هـذه األقسـام،   
حيث ميكن توزيع أعباء القسم قبل أن حندد تكلفته النهائية، وهذا ما يعرف مبسـألة اخلـدمات   

  .املتبادلة
  : ك طرق متعددة أمههاوحلل هذا اإلشكال واملتمثل يف اخلدمات املتبادلة، هنا      

  
  :طريقة اإللغاء أو التوزيع اإلمجايل -أ       
بني األقسام الثانوية، ويتم مجـع  . حيث يتم االعتبار يف البداية أنه ال وجود خلدمات متبادلة       

  .أعباء املراكز الثانوية مث توزيعها على املراكز األساسية
                                                

(1) BURLAUD, A., SIMON, C., op. cit. p..35. 
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  : )2(و من عيوب هذه الطريقة أا     
  .تتجاهل اخلدمات املتبادلة فيما بني األقسام الثانوية -         

توزيع تلك األعباء باستخدام مفتاح واحد للتوزيع، هذا األخري جيب أن يكون يتماشى  -        
  .وطبيعة العبء

  :طريقة التوزيع االنفرادي -ب       
سا معينا لتوزيع األعباء تستعمل هـذه الطريقة كـل قسم مـن األقـسام الثانـوية أسا       

على عكس الطريقة السـابقة، ويعاب على هذه الطريقة أا مل تأخذ مسألة تبادل اخلدمات بني 
  .املراكز الثانوية بعني االعتبار

  
  :طريقة التوزيع التنازيل -ج      
ة التنازليـة،  أخذت هذه الطريقة تبادل اخلدمات بني األقسام بعني االعتبار وفقا ملبدأ االستفاد     

إذ مت ترتيب األقسام تنازليا مبعىن أنه يوضع القسم يف املرتبة األوىل الذي استفاد من خدمات أكرب 
عدد من األقسام مث القسم الذي يليه أقل استفادة وهكذا، ويف حالة التساوي يف عـدد األقسـام   

  .املستفيدة، يفضل القسم ذي التكلفة األكرب
احملاسيب العام الفرنسي ترتيبـا منوذجيـا لألقـسام وفقا لطريقـة  و قـد أعطى املخطط       

قسم اإلدارة العامة، قسم املالية، قسم تسيري األفـراد، قسـم تسـيري    : التوزيع التنازيل، كما يلي
املبـاين، قسم تسيري التجهيزات، قسم اخلدمات امللحقة، قسم التموين، قسم الدراسات التقنيـة  

  .)1(، وقسم املصاريف األخرىوالبحوث، قسم التوزيع
  

  :طريقة التوزيع التباديل -د     
  : جاءت هذه الطريقة حلل إشكال االرتباط بني قسمني ويتفرع عنها      

 :طريقة التتابع أو التوزيع املستمر -     

حيث توزع األعباء غري املباشرة بطريقة متتالية بني األقسـام املقدمـة واألقسـام        
اخلدمات املتبادلة، ويعاب على هذه الطريقة أـا تأخـذ وقتـا طـويال يف      املستفيدة من

                                                
  .61. ، ص1992،یفجبار محفوظ، حساب التكالیف و ترشید المؤسسات الصناعیة،رسالة ماجستیر،جامعة سط   (2)

 .102. ، ص1998مداني بن بلغیث،فعالیة نظام المعلومات المحاسبیة في التسییر،رسالة ماجستیر،جامعة الجزائر،  )1(
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احلساب يف حالة تعدد األقسام الثانوية، وبقاء جزء من األعباء غري املباشرة غري موزع بني 
  ".فرق التحميل " األقسام املستفيدة ويعرف بـ 

 :الطريقة اجلربية -     

جتاوزها لنقائص الطـرق السـابقة، وكـذا    تعترب من أدق وأحسن الطرق من حيث      
مما جيعلها أكثـر   )..املصفوفات، اإلعالم اآليل(استخدمها لألساليب الرياضية واإلحصائية 

  .مصداقية يف توزيع اخلدمات بني األقسام الثانوية
  
  
  
  
  
  
  
  :اختيار وحدة العمل -2-4

س جمموع األعباء املتعلقة مبركز تعرف وحدة العمل بأا الوحدة املشتركة اليت متكن من قيا      
  .التحليل، باإلضافة إىل نصيب أعبائه يف التكلفة الكلية النهائية

كما تعرف على أساس أا تلك الوسيلة اليت تستعمل كوحدة لقياس نشاط مراكز التحليـل       
ويف نفس الوقت تستعمل لتحميل أعباء تلك املراكـز علـى حسـابات تكـاليف     . )األقسام(

  :ووحدات العمل تكون على نوعني. وجاتاملنت
عدد ساعات العمل املباشرة، عـدد سـاعات دوران اآلالت،   : وحدات عمل ملموسة مثل -   

  .إخل... وحدات منتجة أو مباعة، كيلو غرام، طن، متر مربع، متر مكعب
 عند توزيـع اإلدارة (تكاليف اإلنتاج اخلاصة بكل منتوج : وحدات عمل غري ملموسة مثل -  

وغريها، أي هذه الوحدات هي عبارة  )عند توزيع التسويق(ج من املبيعات .د 100، )العامة مثال
  .مقادير من النقود

  :و حىت تكون وحدات العمل معربة جيب أن تتوفر مجلة من اخلصائص أمهها     
  .أن تعترب بصفة كمية عن اخلدمة املقدمة للمركز أو القسم -   
  .بسيطة، وتسمح مبالحظة نشاط القسم أن تكون هلا معىن، -   
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   .)1(أن تكون وسيلة نافعة لتحميل التكاليف على املنتوجات -   
  .نستطيع استعماهلا يف تشكيل عمليات خمتلف الطلبيات -   

إن اختبار وحدة قياس من بني عدة وحدات متاحة، تتطلب دراسـة دقيقـة ومالحظـة          
و يف نفس الوقت تالئم الوحدة . )2(ة للقسم وحجم نشاطهمتفحصة لسلوك كل من األعباء الكلي

  .ومتاشيها مع هذا السلوك
هنالك عدة طرق الختيار وحدة القياس أمهها طريقة معامل االرتباط مبعىن اختيـار وحـدة        

أي معامـل  ( العمل ملركز حتليل يفترض وجود عالقة قوية بني تكلفة املركـز ووحـدة العمـل   
  .)الواحد الصحيح االرتباط القريب من

      
  :وحيسب معامل االرتباط بالعالقة التالية 
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∑
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  .nحسب السنوات )البدائل(متثل املشاهدات للوحدات البديلة : iX حيث   

            iY: متثل تكاليف القسم لنفس السنوات.  

X  وY ميثالن املتوسطات احلسابية هلذه املتغريات  
  

  :و نستطيع تفسري قيمة معامل االرتباط كما يلي        

- 0 > R :عالقة ارتباط موجبة. 

- 0 < R :عالقة ارتباط سالبة.  

- 0  =R :باطعدم  وجود ارت. 

                                                
(1) GERVAIS, M., Contrôle de gestion, 7ème  édition, Ed. Economica, Paris, 2000, p. 43. 

 .102.داني بن بلغیث مرجع سبق دكره، صم(2) 



 الطـرق التقـليدية حلـسـاب التـكاليف                                                  الفـصـل الثـانـي 

      82

و يتم حساب تكلفة وحدة العمل انطالقا من تكلفة املركز وعدد وحدات العمـل حسـب      
  :العالقة التالية

 =تكلفة وحدة العمل     
 تكلفة مركز التحليل
 عدد وحدات العمل

و بعدها تتم حتميل تكلفة وحدات العمل املستهلكة للمنتوجات، وهذا مبعرفـة تكلفـة       
  :رئيسي وحتسب انطالقا من العالقة التالية وحدة العمل لكل مركز

  
  

     
  
  
  

مراكـز  (و املخطط التايل يوضح عرض شامل ومفصل لعمل طريقة األقسام املتجانسـة  
  :ومراحلها )التحليل

  
  )مراكز التحليل ( عرض شامل لطريقة األقسام املتجانسة :  )6-2(شكل رقم        

  

تـكـالـیـ                ـف         ـــالـیـفالـتـك
 المنـتـجـات

ت المـسـتـھـلـكـة
الـمشـتـریـا

 

خـدمــ
ت خــارجـیـة

ا
 

الـمـسـتـخـدمـیـن
ت 

صــا
صـ

المـخـ
 

  مـــواد أولـیـة
  مـواد مستھلكة

  
 ید عاملة مباشرة

  
  تـخـصـیــص

  
 األعـبـاء المـبـاشرة

   
تـكـل              ـفة 
شـ              ـراء 
الم               ـواد 
  األولــیــــة

  
  
  
  

تـــكـل           ـفة 
إنـتـ              ـاج 
المنتـج     ـات 
  الـمــبــاعــة

  

 مــراكــز التحـلــیـــل
       

  توجیھ أو توزیع
  

 األعباء غیر المباشرة

صـیــانـة
ال

الـتـمـویــن 
اإلنـتـــــاج 
الـتــوزیـع 
 

اإلدارة
 

 

 
 
       
    

10%  
  

90%  
   

  تـبــادل الخدمات

 وحدة العمل تكلفة Xعدد وحدات العمل = تكلفة عدد الوحدات املستهلكة 
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          بیـن مـراكـز التـحـلـیـل
  
  
  
  

التـكـلـف         ـة 
 النـھــائــیــة

        
تحـدیـد تكلـفة وحـدة العـمـل ومـعـدل  

 )الـنـفـقـة(المـصـروف 
 

  
  

   الـتـحـمـیـل
   

 
 Source: B.Doriath, Comptabilité De Gestion, Dunod, Paris, 1999.  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
II-1-4-   مركز التحليل(تقييم طريقة األقسام املتجانسة :(  

بالرغم من اعتبار طريقة األقسام املتجانسة من أحسن الطرق حلساب التكاليف مـن حيـث      
  : يص أو حدود نوجزها فيما يلنقائ نإدخال جمموع األعباء يف التكلفة النهائية، إال أا ال ختلو م

  .ثقل اإلجراءات احلسابية و اعتمادها على التقريب خاصة يف حالة تعدد املنتجات  -1
صعوبة حتديد املسؤولية على النفقات، وكدا الرقابة عليها وهذا يف حالة توزيع التكاليف غري  -2

  .املباشرة  على منتجات خمتلفة
ليف الثابتة مستقرة، إمهال هذه احلالـة يـؤدي إىل تـأثر    يف حالة تغري النشاط حيث التكا -3

  .التكاليف و األرباح
يف بعض األحيان مسؤويل املؤسسات حيتاجون إىل معلومات على التكاليف السـتخدامها يف   -4

  .اختاذ بعض القرارات قبل الشروع يف العملية اإلنتاجية
املتجانسة هي نتيجة لعدة ظواهر مسـتقلة  التكلفة الكلية الفعلية واليت حتسب بطريقة األقسام  -5

ـ   التقنيـة لعوامـل    ةأمهها حجم اإلنتاج و املبيعات، أسعار عوامل اإلنتاج املستعملة، املـرد ودي
  .اإلنتاج
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-2-1-II طريقة التحميل العقالين لألعباء الثابتة :  
تقادات املوجهة لكل مـن طـريقيت التكـاليف    لقد جاءت طريقة التحميل العقالين ملواجهة االن      

. الكلية و التكاليف املتغرية، حيث جند األوىل تقوم بتحميل كافة األعباء للمنتوجات، طلبيات، أنشطة
بينما األعباء الثابتة فتحمـل مجلـة   . أما الثانية فتعترب أن تكاليف اإلنتاج تتمثل يف األعباء املتغرية فقط

إىل التيار الفكري  يتعود أصول هذه الطريقة إىل أعمال هنري كانت املنتمواحدة على نتيجة الدورة 
1915، سنة )OST(للتنظيم العلمي للعمل 

)1(. 
تقوم هذه الطريقة بتحميل التكاليف الثابتة على املنتوجات، طلبيات، أنشطة مبا تستحقه فعـال،         

ا استطعنا حتديد هذا األخري حسـب  و مبا أن لكل مؤسسة مستوى نشاط ميكن أن يكون طبيعي، فإذ
نكون قد وضعنا حدا لتأثري تغـري مسـتوى النشـاط علـى      )نشاط عادي/ نشاط حقيقي (النسبة 
  .)2(النتيجة

  :لقد مسيت طريقة التحميل العقالين نسبة إىل معامل التحميل العقالين الذي حيسب بالعالقة التالية
                                                      

                                                
)1(  KHOUATRA, D., et al., op. cit, p. 53. 
)2(  GERVAIS, M., op. cit. p. 43. 

CIR = AR / AN  النشاط العادي/ النشاط الفعلي  
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حيث تتم بواسطة هذا املعامـل حتميـل األعبـاء الثابتـة للمنتجـات، طلبيـات، أنشـطة                          

  :))4دف هده الطريقة إىل
القضاء على تدبدب تكلفة الوحدة املنتجة و بالتايل فهي تأخذ مسألة األعبـاء الثابتـة بعـني     -

  .االعتبار
ابتة، حيث تفيد املؤسسة يف تقـدير التكـاليف للمنتوجـات يف    ث ةتتوصل إىل تكلفة وحدوي  -

 . مستويات النشاط املختلفة و ختطيط األسعار يف الفترة القصرية
، كما أن طريقة "طبيعي" مبدأ التحميل العقالين يكمن يف ربط التكاليف الثابتة مبستوى نشاط   

  اليف سوى اجلزء من أعباء البنية املناسبالتحميل العقالين لألعباء الثابتة تسمح بأن ال حنمل للتك
  
  

و هكذا تكون التكاليف الكلية معدلة بعـد إزالـة   . للنشاط احلقيقي باملقارنة مع النشاط الطبيعي
  .)1(تأثري حجم النشاط على التكاليف

  : )2(من هنا فإن طريقة التحميل العقالين تعتمد على األسس املنهجية التالية  
  .ليف الثابتة من جمموع التكاليفحتديد و عزل التكا -
 . حتديد معامل التحميل العقالين -
حساب التكاليف القابلة للدمج يف التكاليف عن طريق حاصل ضرب التكاليف الثابتـة   -

 .الفعلية و معامل التحميل العقالين
  . حساب الفرق بني التكلفة الفعلية الثابتة و التكاليف الثابتة املدجمة -

  
  
  ): النشاط الطبيعي ( النشاط مفهوم حجم  -1

                                                
  .82.جبار محفوظ، مرجع سبق ذكره،ص  )4(

)1(  KHOUATRA, D., et al., op. cit, p. 55. 
  .56.بولقصیبات محفوظ، مرجع سبق دكره، ص  )2(
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إن استخدام هذه الطريقة يتطلب أوال أن حندد نشاط مرجعي يسمى النشاط الطبيعـي،          
قدم سـنة   )CNC(يف فرنسا الس الوطين للمحاسبة . و حتديد هذا األخري يصطدم ببعض الصعوبات

  :متييز بني 1985
  :  الطاقة االمسية أو النظرية -1-1

أي ظـروف  (لطاقة احملققة عند استعمال الوسائل املتوفرة باستمرار، و على وترية ثابتـة  و هي ا      
، بعبارة أخرى حتدد على أساس إمكانيات اآلالت و الوسائل يف حالة استعماهلا بشـكل  )إنتاج مثالية

  .)3(مستمر و دون توقف
 ): العادية، احلقيقية ( الطاقة الطبيعية  -1-2

" أمثل " ة، النشاط الذي بإمكان املؤسسة أن تبلغه من أجل استخدام  توافق الطاقة الطبيعي
  . مستوى النشاط املتوقع ) (CNCلقدراا اإلنتاجية، كما أن الطاقة الطبيعية ميكن أن تكون حسب

و جتدر اإلشارة هنا إىل أنه تكمن الصعوبة يف اختيار مستوى النشاط ألي مؤسسـة يف اختيـار   
  .      له )العادي(يستعمل كمقياس حلجم النشاط، و منه حتديد احلجم املؤشر الذي ميكن أن 

  
ساعة عمل العمال، ساعة عمل اآللة، الكمية  (لكن من املمكن استعمال وحدات العمل احلقيقية 

  . كمؤشر حلجم النشاط )إخل...املشتراة، الكمية املباعة
اء الثابتة نستعني بدالـة التكلفـة الكليـة           إلجياد تكلفة اإلنتاج بطريقة التحميل العقالين لألعب   

و هذا بتحميل اإلنتاج بكافة التكاليف املتغرية و جزء فقط مـن   )تكاليف متغرية+ تكاليف ثابتة (
                  .التكاليف الثابتة

  .التكلفة الكلية :CT    :حيث 

            CF :التكلفة الثابتة.  

           CV  :ملتغريةالتكلفة ا .  
 

             
  

 
 

                                                
)3(  KHOUATRA, D., et al., op. cit, p. 56. 

CT = CF + CV 

 / CIR = AR      =  معامل التحميل العقـالين 

CF' = CF × CIR 
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     CF': التكاليف الثابتة القابلة للدمج يف التكاليف.  

      ( CF-CF ) :الفرق بني التكلفة الفعلية الثابتة و التكلفة الثابتة املدجمة.  

  . و هو اجلزء املتبقي من التكاليف الثابتة الذي مل حيمل لإلنتاج       
                                              
 

  
  

:AR النشاط الفعلي  

AN: النشاط العادي  

:                                                                           و نكون أمام احلاالت التالية  

يفالتكال معامل التحميل العقالين يساوي الواحد، و عليه فإن :النشاط العادي= النشاط الفعلي  -  
 الثابتة حتمل كلية للتكلفة النهائية

 
  
  
  
  
) فرق التحميل سـالب (أي معامل التحميل أقل من الواحد : النشاط الفعلي أقل من النشاط العادي -

 مبعنـى مل تستغـل بكامـل طاقــتها اإلنتاجيـة  .%100أي أن املؤسسة غري مستغلة بنسبة 

 (Sous-activité)ط و يسمى تكلفة بطالة حيث أن جزء فقط مـن  و هو ما يفسر النقص يف النشا
        .األعباء الثابتة حتمل للنتيجة

فرق التحميـل  (و منه فإن معامل التحميل أكرب من الواحد  :النشاط الفعلي أكرب من النشاط العادي -
     املتاحـة   (Suractivité)و هذا يعين أن املؤسسة حتملت تكاليف ثابتة أكرب من طاقتـها   )موجب

  .)ربح زيادة النشاط(و هذا ما يسمى بربح زيادة الفعالية 
 :و الشكل املوايل يوضح عمل طريقة التحميل العقالين لألعباء الثابتة

عمل طريقة التحميل العقالين لألعباء الثابتة    ): 7-2(الشكل رقم      
 
 
 

  األعباء الثابتة
CF 

  ألعباء المتغیرةا
CV 

 لمنتجاتا

(CF' – CF) = (CF × CIR )–C F 
CF(CIR–1) = CF (AR/AN- 1) 
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CF'- CF             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Source : BURLAUD, A., SIMON, C., op. cit.  
 
 
 
 

   : تقييم طريقة التحميل العقالين لألعباء الثابتة -2
إنه من الواضح من خالل القيام بالتحليل عن طريق التحميل العقالين، ليس تغـيري التكـاليف          

 .أوسع نطاق و التكاليف النهائية، و إمنا تتمثل املهمة يف إجياد إمكانية حتليل على
  : مزايا التحميل العقالين لألعباء الثابتة-2-1
كأداة قيادة يف املدى القصري فهي تعطي أمهية األعبـاء الثابتـة يف    ميكن أن تفيد هذه الطريقة - 

تبحث اسـتخدام أمثـل   . التحليل و من خالل إقصاء تأثري األعباء الثابتة من تغري تكلفة الوحدة
إظهار تكلفة البطالة و ربح زيادة النشاط، اجلزء من األعباء غري احململة لقدرات اإلنتاج من خالل 

  :  أو احململة بأكثر تسمح باستخراج
     .)تكلفة بطالة(يف فترة اخنفاض النشاط  -    
      .  )ربح زيادة النشاط(يف فترة زيادة النشاط   -    

  فرق التحمیل
CF(AR/AN-1) 

 النتیجة التحلیلیة

 النتیجة الفعلیة
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كلفة بطالة و ذلك عندما تتحمـل تكلفـة   و بالتايل فإن املؤسسة يف احلالة األوىل حتصل على ت  
 . العتاد املقرر ملستوى نشاط معني و غري مستعمل ألن اإلنتاج غري كايف

و يف حالة زيادة النشاط فإن أعباء ثابتة خيالية حتمل على التكاليف و عدم طبيعية هذه األعبـاء    
 .ة النشاطاحململة يوضح بربح زياد

  :ين لألعباء الثابتةالتحميل العقال) حدود(عيوب  -2-2
هذا األخـري   تكمن الصعوبة يف تطبيق هذه الطريقة يف حتديد أو تقييم النشاط الطبيعي و قياس -

 .  يشمل نوع من الذاتية
صعوبة التفرقة بني األعباء املتغرية و األعباء الثابتة خاصة عند وجود أعباء شـبه مـتغرية، إذ    -

         .فصل بينهماتستعمل الطرق اإلحصائية و الرياضية لل
اضطرابات بعض قطاعات األنشطة حيتم على املسريين املزيد من احليطة و احلذر، إضـافة إىل   -    

وجود املراجعة و التعديل الدوري للمعايري من أجل أخد التغريات الداخلية للمؤسسة و تقلبات احمليط 
 .يف احلسبان

    
  
  

-3-1-II   طريقة التكلفة اهلامشية احلدية:  

تغري بصـفة   قبل التطرق إىل التكلفة اهلامشية فإنه من األمهية مبا كان توضيح أن املؤسسة ال       
، ألن القيود الفنية تسـتوجب   وحدة بوحدة و لكن بشرائح أو حصص أو سالسل إنتاجهاعامة 

ـ  نيف معظم األحيان أ ة عددا كبريا من الوحدات تكون منتجة يف كل مرة تكون فيها هناك عملي
  .تصنيع

     حيث تقترح هذه الطريقة أو التقنية دراسة تغريات األعباء اليت تنتج عـن تقلبـات النشـاط        
  . هذه التغريات على األرباح اإلمجالية انعكاساتو حتديد 

  : مفهوم التكاليف اهلامشية -1
  :التعريف العملي -1-1

فـإن التكلفـة اهلامشـية     معني نتاجإبسالسل، و ملستوى  إنتاجهايف مؤسسة تقوم بتغيري       
تساوي إىل تكلفة السلسلة األخرية املصنوعة للوصول إىل هذا املستوى و انطالقا من هذه التكلفة 
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اهلامشية للسلسلة ميكن حساب التكلفة اهلامشية للوحدة من السلسلة، بتقسيم التكلفة اهلامشـية  
سسة بإمكاا أن تغـري يف إنتاجهـا   و إذا كانت املؤ.للسلسلة على عدد وحدات هذه السلسلة

  .وحدة بوحدة، فإن السلسلة تصبح هي الوحدة
  :التعريف النظري  -1-2

باحترام أقل للشروط الفنية باملؤسسة، فإنه باإلمكان اعتبار أن التكلفة اهلامشية عند مسـتوى      
  .ا املستوىمعني من اإلنتاج و ملنتوج هي تكلفة الوحدة األخرية املصنوعة للوصول إىل هذ

يف هذين التعريفني  اعتربنا حالة زيادة اإلنتاج، و باإلمكان إعطاء تعريف أكثر مشولية علـى       
  . أن التكلفة اهلامشية هي التغري يف التكلفة اإلمجالية الناجتة عن التغري يف اإلنتاج

حيث . اإلنتاج هذا التعريف يطبق ليس فقط على الزيادة يف اإلنتاج و لكن أيضا على ختفيض    
ميكن التمييز بني التكلفة اهلامشية للتطور و التكلفة اهلامشية لالحندار إذا خفضت املؤسسـة مـن   

  . إنتاجها
  
  
  
  
  :حتديد التكلفة اهلامشية رياضيا -2
  :     التكلفة اهلامشية تتغري عندما تتغري الكميات املنتجة، ليكن لدينا  

Ct0 :التكلفة اهلامشية ،q :الكميات، Ct0 تتغري بداللة q وميكن أن نكتب :  

          Ct0 = f(q)  

يف تتكون التكلفة اهلامشية من األعباء املتغرية اليت تنـتج    C∆ توافق إىل تغري، q من ∆q لكل تغري
             C / ∆q∆  التكلفة اهلامشية للوحدة تساوي إىل النسبة. Ct0 عن حتقيق هذه الوحدة

ميكن أن متثل  تغريا صغريا جدا، فـإن     q∆أن  ع بقائنا على املستوى النظريإذا افترضنا و م    
  .يتجه حنو الصفر ∆q عندما C/∆q∆ التكلفة اهلامشية إذن تساوي إىل اية النسبة

  : ومنه  

                                                                                                                                         

                          

Cma = Lim ∆C/∆q                              
           ∆q          0 
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  .Ct0 للدالة C't0 هذه النهاية هي املشتق

ميكن اعتبار إذن و بطريقة رياضية، أن التكلفة هي دالة الكميات املنتجة و تساوي إىل مشتق دالة 
ولدراسة التطبيقات املمكنـة   هذا املفهوم مهم للتمثيل الرياضي لتطور التكاليف. التكلفة اإلمجالية

  . للتكلفة اهلامشية يف التسيري
  : مقارنة التكلفة اهلامشية و التكلفة املتوسطة للوحدة -3

التكلفة املتوسطة للوحدة هي تكلفة الوحدة املنتجة، مبعىن آخر نصيب الوحدة املنتجة مـن        
وسطة كلما كان هناك زيـادة يف اإلنتـاج،     تتغري التكلفة املت. التكاليف الثابتة و التكاليف املتغرية

و ذلك مع تغري تكلفة الوحدات األخرية املصنوعة، مبعىن مع التكلفة اهلامشـية حيـث نسـجل    
  : احلاالت التالية

  . عندما تكون التكلفة اهلامشية أقل من التكلفة املتوسطة فإن هذه األخرية تنخفض -
 .تكلفة املتوسطة فإن هذه األخرية تزدادعندما تكون التكلفة اهلامشية أكرب من ال -

فـإن التكلفـة    )أو ال تـتغري (و ينتج أنه عندما تكون التكلفة املتوسطة يف حدها األدىن 
  . اهلامشية تكون تساويها

  
 
 
 

  : هذه اخلاصية ميكن الربهان عليها كما يلي:  رياضيا

   Ct0 = f(q): هي دالة للكميات املنتجة أين التكلفة اإلمجالية -

           :التكلفة املتوسطة هي قسمة التكلفة اإلمجالية على الكميات أين -

  
  

  : التكلفة اهلامشية تساوي إىل مشتقة التكلفة اإلمجالية أين -
  
  :  عند احلد األدىن للتكلفة املتوسطة فإن مشتقها ينعدم بتغري اإلشارة أين -
  

  

Cm0 = f(q) / q 

Cm0 = f'(q) 

(q f'(q) – f(q)) / q² 
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    :  إذن

  : و منه نستخرج

    :   مبعىن

ه يظهر جليا أنه عند احلد األدىن للتكلفة املتوسطة، فإن التكلفـة اهلامشـية تكـون    إن  
  . تساويها

مستوى اإلنتاج الذي يوافق احلد األدىن للتكلفة املتوسطة ميكن اعتباره كمستوى تقـين     
أمثل يف بنية معينة، إال أنه عامة ليس مبستوى اإلنتاج األمثل ألن هذا األخري هـو الـذي   

  . لمؤسسة الربح األكربيعطي ل
  

  :  التكلفة اهلامشية و التسيري -4
  :  البحث عن احلل األمثل االقتصادي -4-1 

  .نعىن باحلل األمثل االقتصادي مستوى اإلنتاج الذي من خالله املؤسسة حتصل على أكرب ربح  
  التكلفة اإلمجالية  –اإليراد اإلمجايل = الربح اإلمجايل : نعلم أن

  
 
 
  

يف الواقع لكل سلسلة منتجـة  . ن إجراء هذا احلساب باستعمال مفهوم التكلفة اهلامشيةلكن ميك
الذي يعطي بيع السلسـلة   )حدي(توافقها ليس فقط التكلفة اهلامشية و لكن أيضا إيراد هامشي 

  : ذاا و ميكن أن نكتب
  
  

  . بالنسبة لكل سلسلة
ايل، و إنه من الواضح أننا عندما نرفـع مـن   إن اموع هلذه األرباح اهلامشية يعطي الربح اإلمج

  .  عدد الوحدات املنتجة فإن الربح اإلمجايل يتوقف عن الزيادة عندما الربح اإلمجايل يصبح منعدما

qf'(q) – f(q) = 0 

f'(q) = f(q) / q 

Cm0 = Cm0 

 التكلفة اهلامشية –اإليراد اهلامشي = الربح اهلامشي 



 الطـرق التقـليدية حلـسـاب التـكاليف                                                  الفـصـل الثـانـي 

      93

  :)1(ميكن أن نستخلص أن 
 . الربح اإلمجايل يصل إىل حده األقصى ملا اإليراد اهلامشي يساوي إىل التكلفة اهلامشية  

فس التعبري اخلاص بالتكلفة اهلامشية نستطيع أن نقول أن اإليراد اإلمجايل هو و بن :رياضيا -
ـ  .g'(q) و اإليراد اهلامشي هو مشتقها ،g(q) دالة      q الربح اإلمجايل هو إذن أيضا دالة لـ
  : اليت ميكن كتابتها على النحو التايل و

                       

  :إن مشتقه ينعدم أيملا هذا الربح يصل إىل حده األقصى، ف
                                   g'(q) – f'(q) =0   

      g'(q) = f'(q) :                       و منه             

  :       مبعىن            
  
  : سياسة األسعار التفاضلية -4-2
   :املفهوم -أ

ى اإلنتاج، و لكن بيع كل اإلنتاج بنفس يف الدراسة السابقة، كان األمر خيص اختيار مستو      
  السعر،مفهوم التكلفة اهلامشية ميكن أيضا استعماهلا للحكم على إمكانية قبول الطلبيات اإلضافية  

  
  
  

املؤسسة ميكنها . اإلنتاج املعتاد يتم بيعه بسعر بيع متوسط، أكرب من التكلفة املتوسطة هلذا اإلنتاج
  .فية إذا كانت متأكدة من بيعها بأكثر من تكلفتها اهلامشيةفيما بعد قبول تصنيع وحدات إضا

  :الشروط - ب
  :هذه السياسة للسعر التفاضلي ال ميكن تطبيقها إال يف بعض الظروف

  .أن ال ميكن أن يكون هناك حتويل للزبائن بني الزبائن املعتادين و املشترين اإلضافيني -
ال تتعرض مسعة املؤسسة ألي ضرر هذه السياسة جيب أن تكون يف سرية تامة حىت  -

 .ألا يف الغالب ال تفهم جيدا
                                                

)1(   GILBERT, C., PATRICK, P., Comptabilité analytique, 2ème édition, Ed. Economica, Paris, 1998, p. 119.  

 f(q) – g(q)=  الربح اإلمجايل

 التكلفة اهلامشية= اإليراد اهلامشي 



 الطـرق التقـليدية حلـسـاب التـكاليف                                                  الفـصـل الثـانـي 

      94

  جيب أن تكون فقط على جزء ضئيل من املبيعات، و إذا مل يكن احلال كذلك فإنه من -
لتتجنب املؤسسة .)إذن بعد احلل األمثل الفين(احلذر أن ال تطبق إال فوق التكلفة املتوسطة 

ية و أيضا لتفادي جلب جمموع أسعـار السوق حتت خطر عدم تغطية األعباء الثابتة األول
 .التكلفة املتوسطة

يوضح أن يف كل دراسة خاصة بالتكلفة اهلامشية  (PCG)هلذا فإن املخطط احملاسيب العام لفرنسا 
  :فإنه من األمهية مبكان إظهار يف نفس الوقت

  .التكلفة اهلامشية -
  .احلجم الكمي الذي ترجع إليه -
  .سطة للوحدة املرافقةالتكلفة املتو -
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  : تطبيقات -ج
عدد قليل من املؤسسات تأخذ قرارات التسيري حبساب التكاليف اهلامشية، إال أنـه بعـض     

  . السياسات تعترب مع ذلك مستوحاة من مفهوم التكلفة اهلامشية
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فترات مؤسسات تصنع بصفة تطوعية أحجام إنتاج إضافية اليت تبيعها بأسعار خمفضة يف  -
 .باإلضافة إىل املنتوجات العادية اليت ختفض من سعرها (Solde)ختفيض األسعار 

مؤسسات تبيع جزء من إنتاجها بسعر خمفض إىل بعض فئات اتمـع مـثال اهليئـات     -
 .)1(املهنية، طريقة اإلجراء هذه ميكن أن جتلب هلا زبائن إضافيني

مـثال مؤسسـة النقـل بالسـكك     (يف الواقع إن املؤسسات العمومية باخلصـوص   - 
تسـتعمل   جهي اليت جتري دراسة عقالنية للتكلفة اهلامشـية، و النـوات   )إخل....احلديدية

  . املهمة اإلستهالكاتإلعداد بعض تعريفات األسعار، وأيضا ألصحاب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

II-2- طـرق التـكـالـيف الـجزئـية:  
اجلزئية نتيجة رفض إدخال كامل األعباء غري املباشرة يف تكلفـة  لقد ظهرت طرق التكاليف      

هذه الطرق رغم تعددها إال أا تشترك يف خاصية واحدة هي أا ال تأخـذ بعـني   . املنتوجات
                                                

)1(   GILBERT, C., PATRICK, P., Comptabilité analytique,.op. cit. p. 116. 
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يف حني اجلزء الباقي جتمعه  )املصاريف(االعتبار يف حساب تكلفة املنتوجات إال جزء من األعباء 
  .بشكل مناسب يف كتلة أو عدة كتل خمتارة

ختتلف طرق التكاليف اجلزئية عن التكاليف الكلية يف كيفية حتميل األعباء على املنتوجـات        
فالطرق الكلية حتمل املنتوجات بكافة أعباء املؤسسة من ثابتة أو متغرية، مباشرة أو . أو الطلبيات
اء بل األعباء اليت تـرى أـا   أما الطرق اجلزئية فال حتمل املنتوجات بكل هذه األعب. غري مباشرة

أو بعبارة أخرى اليت ميكن حتميلها للمنتوجات بسهولة وحسـب حاجـة   . أكثر ارتباطا باملنتوج
  .املؤسسة

فإذا كانت الطرق الكلية أو اجلزئية تتفق يف حتميل األعباء املتغرية املباشرة للمنتوجات فإـا      
  .ري املباشرة والثابتةختتلف يف عدة نقاط من بينها حتميل األعباء غ

  :ويف هذا الصدد منيز بني عدد من الطرق أمهها    
  

II-2-1-  طـريقة التكـاليـف املتغيـرة)Direct Costing:(  
  

 1936هارتس سـنة  .ن.أول ما نشر عن طريقة التكاليف املتغرية واستخداماا يرجع إىل ج      
ات اجلمعية الوطنية حملاسيب التكـاليف،  من خالل إحدى نشري 1934بوصفه لتجربة انطلقت سنة 
من طرف أعضاء اجلمعية األمريكية للمحاسبة التحليلية  15/01/1936إذ ظهرت ألول مرة بتاريخ 

)NACA(.)1(  ووضعت رمسيا يف تقرير اجلمعية الوطنية للمحاسبني)NAA( )2(  23يف النشرية رقم 
  . بأمريكا 01/04/1953بتاريخ 

    
  
  
   
  

                                                
(1)    NACA: National Association of Cost Accountants. 
(2)    NAA: National Association of Accountants. 
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هـي طريقة التكــاليف   )Direct Costing(ثيـرون يعتقـدون أن طـريقة حيث أن الك  
. غيـر أنـه يف األصل هي تكلفة تتشكل من األعباء اليت تتغري مع كميـة اإلنتـاج  . املبـاشرة

  ".التكاليف املتغرية"وبالتايل فالترمجة األكثر مالئمة هلذا املصطلح األجنلوسكسوين هو طريقة 
، فالتكلفة املتغرية تتكون من األعباء الـيت تـتغري    1982احملاسيب لسنة  حسب ما ورد يف املخطط

   )1( :لتغري حجم نشاط املؤسسة ودف هذه الطريقة إىل ما يلي
  .)الكلية(حساب النتيجة التحليلية لكل منتوج، وهي الفرق بني سعر البيع والتكلفة اإلمجالية  -
.   مهة املنتوج يف النتيجة التحليلية للمؤسسـة حتديد هامش، حيث يقيس هذا األخري مدى مسا -

هو الفـرق   1982و للذكر فاهلامش حسب املخطط احملاسيب لسنة . و مدى تغطية األعباء اهليكلية
 .بني سعر البيع والتكلفة اجلزئية

 
  مـفهوم الـطريـقة -1

ا علـى الفصـل   فهي تعتمد أساس«و بناءا على ما سبق ميكن إعطاء تعريفا هلذه الطريقة          
بني التكاليف املتغرية والتكاليف الثابتة، حيث يتم استبعاد هذه األخرية من حسـاب التكـاليف   

أي التفرقة بني تكلفة العناصر اليت يتغري مقدارها وفق الـتغريات يف حجـم   . والتكاليف النهائية
وبـذلك  . النشاطوتكلفة العناصر اليت ترتبط مبقدارها مبا حيصل من تقلبات على حجم . النشاط

  )2(».ميكن اعتبار اموعة األوىل تكاليف متغرية والثانية تكاليف ثابتة

  

تتمثل يف اعتبار يف تكلفـة كـل    )النسبية(و جتدر اإلشارة هنا إىل أن طريقة التكلفة املتغرية     
ـ . منتوج أو جمموعة املنتوجات األعباء املتغرية فقط امش معرفة هذه التكلفة تسمح باستخراج ه

عتبـة  (وإمجايل اهلوامش يسمح فيما بعد حبساب نقطة التعادل . على التكلفة املتغرية لكل منتوج
  .ومؤشرات التسيري )املردودية

    
   
  

                                                
)1(  GERVAIS, M., op. cit. p.  94. 

   .106. مداني بن بلغیث، مرجع سبق ذكره، ص )2(
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. ويالحظ على هذه الطريقة أا تتجنب اجلزافية فيما خيص توزيع األعباء الثابتة بني املنتوجـات 

  .وهذا يعترب أحد مزايا تطبيق هذه الطريقة
  
  :عــرض الطـریـقة -2

لتطبيق هذه الطريقة فإنه جيب الفصل بني األعباء الثابتة واألعباء املتغرية، وبعدها توزيع األعباء    
فاألعباء املتغرية املباشرة ختصص مباشرة على تكلفة كل منتوج، أمـا  . املتغرية، حسب كل منتوج

جداول ذات أعمدة مزدوجة، أو بـاللجوء  األعباء غري املباشرة فتحلل أوال يف مراكز التحليل يف 
  .إىل طرق إحصائية لتوزيعها ومن مث حتميلها على املنتوجات

  :وميكن وصف الطريقة على النحو التايل   
  .     التصنيفات املختلفة لألعباء يف حالة ثبات اهليكلية ): 8-2(شكل رقم          

  

  
بينة باملسـاحة  فإن األعباء اليت تؤخذ يف االعتبار هي تلك امل )8-2(و بإعادة أخذ الشكل السابق  

  .املضللة يف الشكل أدناه والذي هو ملخص عن اجلدول أعاله
  .وصف طريقة التكاليف املتغرية  ):9-2(الشكل رقم           

  
 تـصـنـیـفـات األعـــبــاء األعـــبـــاء المـتـغــیـــرة األعـــبــاء الـثــابـتـــة

 األعــبــاء الـمـبـاشـرة  

 المـبـاشـرة األعـبــاء غـیر  

 تـصـنـیـفـات األعـــبــاء تـغــیـــرةاألعـــبـــاء المـ األعـــبــاء الـثــابـتـــة

  .اھتالك اآلالت التي یمر بھا منتوج واحد فقطـ 
تأطیر العمال والید العاملة للورشات التي ال  یمر بھا ـ 

  .إال منتوج وحید
 .إلخ... ـ 

  .المواد األولیةـ 
  الید العاملة للورشات التي ال یمر بھا ـ 
  .إال منتوج وحید  

 .إلخ... ـ

 ـبــاء الـمـبـاشـرةاألعـ

  .النفقات اإلداریةـ 
  ..اھتالك اآلالت والمصالح اإلداریةـ 

 .إلخ... ـ

  .اللوازم المستھلكةـ 
  .الطاقة الكھربائیة، اإلشھارـ 

 .إلخ.... ـ
 األعـبــاء غـیر المـبـاشـرة
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  :يف حساا دخلةلقد عرفت هذه الطريقة عدة تعديالت، وذلك على أساس نوع التكاليف امل
  .)الطريقة املبسطة(كانت تأخذ بعني االعتبار التكاليف املتغرية : خالل املرحلة األوىل -
فقـط،      أضحت الطريقة تأخذ بعني االعتبار ليس األعباء املتغرية: خالل مراحلها احلديثة -

  .)الطريقة املطورة(و إمنا جمموع األعباء احململة مباشرة سواء كانت متغرية أم ال
  

  :طريقة التكاليف املتغرية البسيطة  -2
، حيث انـه ومبوجبـها فـإن    1982لقد عرضت هذه الطريقة يف املخطط احملاسيب لسنة          

 حتمل للمنتوجات ولكن لفترة زمنية معينة، األعباء الثابتة تعترب كل ال يتجزأ، حيث أن األعباء ال
وهلذا فهي حتذف من حساب النتيجة اإلمجالية لنفس الفترة، دون أن تدخل يف حسـاب تكلفـة   

  .املنتوجات، حيث أن األعباء املتغرية هي وحدها اليت تدخل يف حساب تكلفة املنتوجات
باء املـتغرية املتعلقـة بالكميـات    و انطالقا من هذا فإنه لكل سلعة أو خدمة نقوم حبذف األع   

  .)اهلامش اإلمجايل أو اهلامش اخلام(املباعة من رقم األعمال وحنصل على هامش التكاليف املتغرية 
وهذه اهلوامش جيب أن تغطي األعباء الثابتة للمؤسسة وتسمح باحلصول على نتيجة حتليلية        
  .)إمجالية(شاملة 
  )1(: اليف املتغرية البسطة كما يليو ميكن تطبيق طريقة التك      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
(1)  BOUGHABA, A., op. cit, p. 300. 

 رقــــم األعــمـــال      
 ــ   األعــبـاء المـتـغــیـرة

 الھامش على التكلفة المتغیرة=  
 ــ   األعــبــاء الـثــابــتــة

 الـنـتـیـجـة=   
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  :طـريقة التكـاليف املتغيـرة املطـورة  -4
  

قة يف حالة وجود أعباء ثابتة مباشرة، وهي طريقة مطورة للطريقة تستخدم هذه الطري      
هذه األخرية تدرس (السابقة، حيث تعترب مزجيا لطريقيت التكاليف املتغرية و التكاليف املباشرة 

  . )الحقا
  :حيث تأخذ هذه الطريقة يف االعتبار األعباء املمكنة باملساحة املظللة يف اجلدول التايل

  
  .وصف لطريقة التكلفة املتغرية املطورة ):10-2(رقم شكل          

  
  

     
  
   
  

ثابتة مباشرة، وثابتة غري مباشرة، وبالتـايل  و من هنا فإن التكاليف الثابتة تقسم إىل               
فإن تكلفة املنتوج حتمل كل التكاليف القابلة للتحميل وليس التكاليف املتغرية فقط لتطرح مـن  

  .رقم األعمال ونتحصل على هامش على التكاليف اخلصوصية 

  )1(:وهذه الطريقة تتبع اخلطوات التالية     
  

 رقــــم األعــمـــال      
 األعــبـاء المـتـغــیـرة   ــ 

 الھامش على التكلفة المتغیرة=  
 األعـبـاء الـثـابـتة المـبـاشـرةــ    

 الھامش على التكلفة الخصوصیة=  
  ــ   األعـبــاء الثـابتة المشـتـركة 

  الـنـتــیـجــة=  
  

                                                
)1(  BOUGHABA, A., op. cit, p. 302. 

 تـصـنـیـفـات األعـــبــاء األعـــبـــاء المـتـغــیـــرة األعـــبــاء الـثــابـتـــة

 األعــبــاء الـمـبـاشـرة  

 األعـبــاء غـیر المـبـاشـرة  
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ميكن تطبيق طريقـة   )ة منتجاتتشكيل(و جتدر اإلشارة هنا إىل أنه يف حالة وجود عدة منتجات  

  :التكاليف املتغرية املطورة كما هي موضحة يف اجلدول أدناه
  .طريقة التكاليف املتغرية املطورة يف حالة تشكيلة منتجات: )3-2(اجلدول رقم             

الـمنـت       ـوج 
N   الـمنـتـوج 

C  
الـمنـت       ـوج 

B  
الـمنـت       ـوج 

A  الرقم الـبــیــان اإلجـمــالـي 

  N. أ .ر
  N. م. ت

  C. أ. ر 
 C. م. ت

  B. أ. ر
 B. م. ت

  A. أ. ر
 A. م. ت

x x x x 
x x x x  

  رقــــم األعــمــال 
  التــكـالـیـف المـتـغـیرة

  .ـ المواد األولیة المستعملة
  .ـ الید العاملة

  .ـ مصاریف اإلنتاج
 .ـ مصاریف التوزیع

01  
02 

  
  Nھـ ت م 
 Nت ث م 

   
  C ھـ ت م

 Cت ث م 

  
  Bم ھـ ت 

 Bت ث م 

  
  Aھـ ت م 
 Aت ث م 

  
  مجمـوع الھـوامش
 مج ت ثا مـبـاشـرة

  التـكلـفـة المتغـیـرة/ ھـامـش 
       التـكـالـیف الثـابـتـة لمـبــاشــرة

  .ـ أعـبـاء اإلنـتـاج الخاصة   
 .ـ أعـبـاء التوزیع الخاصة   

  
03  
  
  
  
 

  وامشمجمـوع الھـ Aھـ ت خ  Bھـ ت خ  Cھـ ت خ   Nھـ ت خ 
 مج ت ثا مشتـركة

  تـكلـفـة خصـوصیة/ ھـامـش 
 تــكـالـیف ثـابـتـة مـشـتـركـة

04  
05  

     x x x x 06 الـنـتـیـجـة اإلجـمــالـیــة 
                                    

  .حثامن إعداد الب :املصدر
  :)طريـقة الـتكاليف املـتغرية(تـقييم الطريـقة  -5

لة حتليل بقدر ما حتمل من مزايا، ال ختلو من عيوب أو بـاألحرى حـدود،    ككل وسي         
  :واليت ميكن حصرها يف النقاط التالية

  )1(فـوائـد طـریقة التكـالیـف المتغـیـرة    -5-1
تقرير إجناز األنشطة اليت تبني إن تكاليفها املتغرية أقل من أسعارها اليت حتدد عن طريـق   -

  . )Sous-traitance(املناولة من الباطن 

                                                
  .107.مداني بن بلغیث، مرجع سبق ذكره، ص   (1)
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تسمح باملراقبة اجليدة لألعباء، ألنه بعد التوزيع والتحميل فمتابعة عبء ما هـو أكثـر    -
  )2(.تعقيدا، لكن بعد تقسيمها جلزء متغري وجزء ثابت فالعمل يكون أكثر سهولة

  
تزودنا بالعناصر الضرورية للتحليل على املدى القصري، ألا سـهلة احلسـاب وذلـك     -

  .األعباء غري املباشرة يكون حمدود بالعناصر املتغرية فقطبتحميل 
تبني هذه الطريقة وبشكل واضح املنتجات األكثر مردودية، وهي تلـك الـيت يكـون     -

وميكن التخلي عن اإلنتاج األضعف هـامش بعـد عمليـة    . هامشها اإلمجايل أكثر ارتفاعا
  .الترتيب

  .ليت مت حتديدها داخل قطاعاماحلكم على املسؤولني استنادا إىل اهلوامش ا -
تسمح بإعداد التقديرات والقرارات املستقبلية املتعلقة بالتكاليف املـتغرية، و التكـاليف    -

  .الثابتة، عكس االستعمال التارخيي مثل التكاليف الكلية
  
  :حــدود طـريقة التكـاليـف املتغيـرة -5-2

فهي ليست صـحيحة إال  . السهولة املتصورةإن الفصل بني األعباء الثابتة واملتغرية ليس ب -
هـذا التقسـيم أو   . لفترة زمنية معينة وتتطلب معرفة كاملة بتطور األعباء خالل هذه الفترة

  )1(:الفصل يفترض أن هناك استغالل كامل أو تام بني قرارين
  .عينةهو الذي يولد األعباء الثابتة، ويتعلق بإقامة طاقة إنتاجية م:  القـرار األول  -    

الناتج  هو الذي يولد األعباء املتغرية، ويتعلق باستغالل تلك الطاقة: القرار الثاين -     
  .عن القرار األول

احلجم هو املصدر الوحيد للتغري، حيث أن األعباء الثابتة بالنسبة حلجم معني من اإلنتـاج   -
  .ميكنها أن تتغري بالنسبة ملعايري أخرى، مثل تنوع وتعقد املنتجات

التشابه الكبري بني التكاليف املتغرية والتكاليف املباشرة، أدى إىل خلـط املفـاهيم عنـد     -  
  .مستعملي هذه الطريقة

       
                                                

)2(  GERVAIS, M., op. cit, p. 97. 
)1(    GERVAIS, M., op. cit, p. 97. 
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وجتدر اإلشارة هنا إىل أن جماالت استخدام هذه الطريقة خمتلفة ومتعددة، حيـث تسـتعمل يف   
إىل ذلك جند أهم استخدام يكمـن  التسعري، ويف دراسة اهلوامش ومسامهة املنتوجات، باإلضافة 

  .    يف دراسة عتبة املردودية للمؤسسة
  . ونظرا ألمهية هذه األخرية سنتطرق هلا بنوع من التفصيل

  II -2-2- عـتبة املردودية ومـؤشرات التسيري:  
يعترب التحليل عن طريق النقطة امليتة من التحليالت املهمة اليت تسـاعد إدارة املؤسسـة يف         

ختاذ القرارات و الرقابة حيث يتطلب اختاذها و احلصول على معلومات تتعلق بسلوك التكـاليف  ا
هذه العالقة تشكل اإلطار العام لنشاط أية مؤسسة هادفـة للـربح   . وحجم املبيعات و األرباح

ويتطلب ذلك بطبيعة احلال التخطيط والتنسيق والرقابة من قبل اإلدارة مع التجـاوب السـريع   
من خالل منظور عام جند أن هنـاك ثـالث حـاالت    . ل اخلارجية ومنها ظروف املنافسةللعوام

  :لنتيجة نشاط أية مؤسسة دف للربح هي
  .زيادة اإليرادات على النفقات وتكون نتيجة النشاط رحبا  -       
  .زيادة النفقات على اإليرادات وتكون نتيجة النشاط خسارة  -       
  .من اإليرادات والنفقات وتكون النتيجة التعادلتساوي كل   -       

إن احلالتني األوىل والثانية يتكرر حدوث أي منها حسب متطلبات الوضع السـائد لنشـاط        
أما احلالة الثالثة فهي نادرة احلصول كنتيجة ائية ولكن ألغراض التخطـيط والرقابـة   . املؤسسة

شاط الذي تتعادل عنده كل من النفقات واإليـرادات  واختاذ القرارات فإنه ينبغي معرفة حجم الن
  .من أجل التنبؤ بنتيجة النشاط النهائية وجتنب اخلسائر املتوقعة
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من خالل ما ذكر أعاله، نعين بالتعادل هو مستوى النشاط الذي تكون نتيجته صفرا عنـد        
  .مقابلة النفقات مع اإليرادات

  
  
  
  
  
  ):لتعادلأو نـقـطة ا(عـتبة املردودية  -1

عتبة املردودية أو النقطة امليتة، رقم األعمال احلرج، أو حتليل العالقة بـني التكلفـة احلجـم        
والربح، هي أسلوب يرتكز على التفريق بني األعباء الثابتة واألعباء املتغرية، ولكنها تتجـه أكثـر   

  .حنو التنبؤ
  

  :تعريـفـها -1-1   
يمة املبيعات اليت تكون انطالقا من نشاط ذو مردودية، حيـث  إن النقطة امليتة هي حجم أو ق     

إن األعباء تقسم إىل أعباء ثابتـة وأعبـاء   . تكون جمموع التكاليف مغطاة بناتج البيع احملصل عليه
تعـرف بالنقطة اليت تغطـي فيهــا األعبــاء     M.Gervaisمتغرية، إذن فالنقطة امليتة حسب 

  .)1(عات العـائد حبجم املبيعاتالثـابتة واملتغرية حبـاصل املبي
ذلك املستوى من النشـاط  «: عتبة املردودية للمؤسسة بأا )C.T.HORNGREN(ويعرف      

الذي جيعل التكاليف الكلية واإليرادات الكلية متساويتني أو عنـدما ال يوجـد    )حجم املبيعات(
  .)2( »هناك ربح أو خسارة

                                                
(1) GERVAIS, M., op. cit, p. 99 

  77.ص، ذكره سبق مرجع، محفوظ جبار (2)  
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ا عتبة الرحبية تتمثل يف رقم األعمال اليت حتقق املؤسسـة  عتبة املردودية أو كما يصطلح عليه     
  .من خالهلا ال أرباح وال خسائر

.       عتبة املردودية هي رقم األعمال الذي من أجله املؤسسة ال حتقق ال خسارة وال ربح     
تدفق و بعبارة أخرى هي عالقة رحبا ما بالتكاليف اليت ترتبط به، فيتعلق األمر إذن بربط عالقة 

  .العائد احملصل عليه خالل فترة ما وقياس تدفق النشاط
و جتدر اإلشارة هنا حسب جمموعة من االقتصاديني أن عتبة املردودية تسمى خطأ، واملفهوم      

األدق هو عتبة الرحبية، حيث تدل األوىل على عالقة الفائدة برؤوس األموال املستثمرة، أما الثانية 
لنشاط الضروري للحصول على هذا التوازن حبيث يفيـد كـأداة تنبـؤ    فتسمح مبعرفة مستوى ا

  .إلعداد امليزانيات، ولوحات القيادة
  
  
  
  :حتـديـد نـقـطة التـعـادل -2- 1   

  :)الريـاضية(الطـريقة اجلبـرية  -أ     
  :لتحديد نقطة التعادل بالطريقة اجلربية نتبع اخلطوات التالية     
  :ليكن لدينا     
                   C  :التكلفة اإلمجالية                        .P  :سعر البيع الوحدوي.  

                   V  :التكلفة املتغرية الوحدوية             .q: الكمية املنتجة واملباعة.  

F   :األعباء الثابتة.  

  

  : التكلفة اإلمجالية هي            

  :ع التكاليف هذه تكون مساوية لرقم األعمالعند هذه النقطة فمجمو    

  

  
  

C = V. q + F…………… (1) 

 رقـم األعـمال= التكلفة اإلمجـالية 

C = P. q …………………… (2) 
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  .هذا يعين أن رقم األعمال يغطي كل من التكاليف املتغرية والتكاليف الثابتة للمؤسسة     
  :   جند )2(و )1(من    

  
  
  

  
ومنه النقطة امليتة باحلجم مسـاوية  . ميثل هامش التكلفة املتغرية الوحدوي (P–V)ث أن حي     

  )1(.إذن النسبة بني األعباء الثابتة وهامش التكلفة املتغرية الوحدوية
   :النقطة امليتة بالقيمة هي     

  

  
امش على التكلفـة  هلذا فرقم األعمال احلرج مساو إىل النسبة بني األعباء الثابتة على معدل اهل   

  .املتغرية
وميكن الوصول إىل عتبة املردودية بطرق رياضية أو جربية متعددة، لكنها تشترك يف أا تنطلـق    

  .من أن عتبة املردودية تتساوى عندها جمموع التكاليف مع جمموع اإليرادات
  
  :)اهلـندسية(الطريقة البـيانية  -ب

  :املردودية توجد هناك العديد من الرسومات البيانية أمهها انطالقا من الصيغة اجلربية لعتبة     
  .حتديد عتبة املردودية بيانيا): 11-2(شكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
(1)  GERVAIS, M., op. cit, p. 101. 

     التكـالیف الثـابتة
        

  
  
  

 =نقـطة التعـادل         
 الھامش على التكلفة المتغیرة 

PVP
FPx

VP
FPxq

/)()( −
⇒

−
= 

)(
..

VP
FqqPFqV
−

=⇒=+ 



 الطـرق التقـليدية حلـسـاب التـكاليف                                                  الفـصـل الثـانـي 

      107

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :االنـقطـة املـيـتة واسـتعماالتـه -1-3

هناك فوائد متعددة تتعلق بإجياد عتبة املردودية، خاصة ما يتعلق مبعرفة تاريخ حـدوث هـذه       
العتبة مسبقا، حيث تعترب وسيلة مهمة من وسائل الرقابة على التسيري ومعرفة مردودية املنتجـات  

  .املختلفة
معرفة تاريخ حدوثها هي أساس توجيه السياسات اإلنتاجية والسعرية وقاعدة الختـاذ   نكما أ    

   )1(.ن األهدافالعديد من القرارات واالختيار بني البدائل املتاحة وحتسني النتيجة وغريها م
فإذا كانت النقطة امليتة هي التاريخ الذي تبلغ فيه املؤسسة عتبة الرحبية، ومعروف أنه جيـب      

على املؤسسة أن تبلغها يف أقرب أجل ممكن لتدخل يف مرحلة األرباح، إال أا ليست يف مـأمن  
  .ثابتةمن احتمال تقهقر البنية األمر الذي سيمنعها من تغطية جممل أعباءها ال

النقطة امليتة تكمل مؤشر عتبة الرحبية وتظهر كمعيار آمان، فكلما كان الوصـول إىل رقـم      
  .األعمال احلرج مبكرا كلما كان اآلمان أكرب

  :حتديد النقطة امليتة يكون بالعالقة   

                                                
  .78. محفوظ، مرجع سبق ذكره، ص جبار   (1)
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PM =  SP x 12 

 أو

PM   النقطة المیتة.  
SP     عتبة الربحیة.  
CA    رقم األعمال.  

  

CA 
 

  PM = SP x 360 
CA 

  :وتتمثل استعماالت النقطة امليتة فيما يلي  
يف مـدى حساسـية   . قياس تأثري التغري يف األعباء الثابتة، سعر البيع، و األعباء املـتغرية  -

  .املؤسسة للظروف احمليطة ا
كن املؤسسـة  و حتديد هامش اآلمان إىل حد مي.حصر النتائج املترتبة على نشاط املؤسسة -

  .من تقليص مبيعاا دون أن تتوقف عن حتقيق املردودية
توجيه سياسة اإلنتاج أي قياس أثر التغري يف السعر، الترويج، وسياسة االئتمان على زيادة  -  

  .مستويات املبيعات
  
قياس حجم املبيعات الذي ميكن حتقيقه من أجل الوصول إىل نتيجة حتليلية معينة أي احلجم   -
  .ألدىن الذي تتطلبه طلبية ما بشرط أن تكون ذات مردوديةا

  
  :مؤشرات التـسيري -2

  ):الضمـان(هامش اآلمـان  -2-1
يعرف هامش اآلمان على أساس أنه الفرق بني رقم األعمال وعتبة املردودية، وهو ميثل أقـل      

  .)1(رقم أعمال ممكن أن تتحمله املؤسسة دون أن تقع يف اخلسارة
ثل هامش األمان مقدار االخنفاض يف حجم املبيعات قبل أن حتقق املؤسسـة خسـارة   كما مي   

  .)2(كما يعرف على أنه قيمة رقم األعمال الذي يفوق عتبة املردودية )3(.صافية
  :حيدد هامش اآلمان بالعالقة التالية   

MS = CA - SR 

MS  =هامش اآلمان.  
CA   = املبيعات(رقم األعمال احملقق.(  
SR = عتبة املردودية.  

                                                
)1(  GERVAIS, M., op. cit, p. 101. 

  .38.،  ص2002كمال الدھراوي،  محاسبة التكالیف ألغراض التخطیط والرقابة، دار الجامعیة،مصر،/ كمال خلیفة أبو زید، د/ د  )2(
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خلطر الذي يواجه املؤسسة نتيجة اخنفـاض أو تراجـع رقـم    ايقيس هامش اآلمان درجة        
حيث كلما كان اهلامش مرتفعا كلما قل . األعمال وبالتايل العمل على مواجهة هذه االخنفاضات

  .خلطرا
لذي تكـون فيـه   يعرب هامش اآلمان عن املدى ا  ):نسبة هامش اآلمان(معامل اآلمان  -2-2

املؤسسة، بعيدة عن اخلسارة، وهو ميثل نسبة مئوية، فكلما كانت النسبة عالية كلمـا دل  
  .)3(على أن املؤسسة بعيدة عن اخلسارة والعكس صحيح

  :حيدد معامل اآلمان بالعالقة التالية  
  

 
     TS =  

CA - SR TS  =معـامـل اآلمان  
CA   المبیعات(رقم األعمال.(  
SR  =ة المردودیةعتب.  
MS  =ھامش اآلمان.  

    CA 

     TS = 
MS  
  CA  

 

      
  
يسمح بتقدير هامش املناورة للمؤسسة من جهة التـأثري   )%(يعرب عن هامش اآلمان بنسبة مئوية  

على سعر البيع، حيث كلما كان املعامل مرتفعا كلما كان هامش املناورة بالنسـبة للمؤسسـة   
  .أكرب

  
II-2-3-  طـريقة التكاليف املباشرة)sCoûts Direct:(   

هذه الطريقة بسيطة يف مفهومها، وهي تعتمد على األعباء املباشرة، هذه األخـرية تتكـون        
  :من 1982 لسنة PCGحسب 
  .األعباء احململة مباشرة للمنتوجات، طلبيات، أنشطة وهي أعباء عمليات أو متغرية -
التكلفة بدون واسطة حىت وإن نقلـت عـن طريـق مراكـز     أعباء ميكن أن ترتبط ذه  -

  .)1()ثابتة(والبعض األخر أعباء بنية  )متغرية(التحليل، بعض هذه األعباء أعباء عمليات 
  طريقة التكاليف املباشرة تبدي لكل منتج أو نشاط هامش على التكلفة املباشرة هذا األخري        

                                                
 .154.، ص2002سلیمان سفیان، مجید الشرع، المحاسبة اإلداریة، اتخاذ قرارات ورقابة، دار الشروق للنشر والتوزیع،مصر،/   )3(

)1(   GERVAIS, M., op. cit, p. 74. 
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  .شتركةجيب أن يساهم يف تغطية األعباء امل    
  

  :مبـدأ الطـريقة -1
تقوم طريقة التكاليف املباشرة على أساس التفرقة بني التكاليف املباشـرة والتكـاليف غـري         

عند حساب تكلفة املنتوجات والطلبيات حبيث حتمل املباشرة مباشرة، يف حني حتمـل  . املباشرة
  :)2(األعباء غري املباشرة على النتيجة وتعطي بذلك العالقة التالية

  
 رقــــم األعــمـــال      

  ــ   التـكـالیف المـبـاشـرة
ھ            ـامش التك            ـالیف =  

 المباشـرة
 ــ   التكـالیف غیـر المبـاشـرة

 الـنـتـیـجـة اإلجمـالـیة=   
  

      
  

و جتدر اإلشارة هنا إىل أن طريقة التكاليف املباشرة تتشابه مع طريقة التكاليف املتغرية، يف 
كن حساب خاص بكل منتوج على حدى، لكن ال ميكن حساب نتيجـة خاصـة بكـل    أنه مي
ممـا  . ألن هذا يتطلب إجراء عملية توزيع األعباء غري املباشرة على املنتوجات املختلفـة . منتوج

  .جيعلنا أمام طريقة التكاليف الكلية
  .و الشكل املوايل ميثل حساب النتيجة بطريقة التكاليف املباشرة    
  .حساب النتيجة بطريقة التكاليف املباشرة ):12-2(كل رقم ش     

  

  رقـــــم
  األعــمــــال

 اإلجـمـــالـــي

الـتـكـلـفـ                         ـة  
المـبـاشــ                     ـرة 

 اإلجــمــالــیة

األعـب      ـاء ال      ـمحملة   
مبـاش      ـرة وبــ      ـدون 

 غـمـــوض یـذكـــر
  الـھــامــش
  اإلجـمــالـي

  عــلـى الـتـكـلـفــة
 اشـــرةالـمـب

األعــبـ      ـاء غــیــ      ـر 
 المبـاشـرة األخـرى

النت     ـیجة التحـلی     ـلیة  
 الشـامـلـــة

 

                                                
 .80. جبار محفوظ، مرجع سبق ذكره، ص )2(
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Source: M. Gervais , op. cit. p. 76. 
  
  :تقـييـم الـطـريقة -2
  

إن طريقة التكاليف املباشرة تسمح بتجنب التوزيع واليت غالبا ما تكون طويلة وحتمـل ذاتيـة     
تبسط وتوضح حتديد التكاليف واستعماهلا وقد برر مـن طـرف املخطـط    كبرية وبالتايل فهي 

  :احملاسيب
عندما يكون هيكل أو بينية املؤسسة بالشكل الذي تكون فيه تكاليف مراكـز التحليـل    -

واليت ميكن حتميلها دون غموض يذكر إىل التكاليف املبحوث عنها كـبريا باملقارنـة مـع    
  .التكاليف األخرى

منتوجاا دون تغيري بنيتها القاعدية،  )سلة(ؤسسة تبحث عن تغيري تشكيلة عندما تكون امل -
إن .وذلك مقابل سوق خيلق قيودا على بعض القطاعات ويشجع أو يسمح بتطوير أخـرى 

حساب التكاليف املباشرة واهلوامش الناجتة يسمح مبدى قياس مسامهة كـل قطـاع مـن    
  . ليف املشتركةالقطاعات املختلفة يف تغطية األعباء والتكا

  
  :الـعيوب -2-1   

  .التمييز بني األعباء املباشرة وغري املباشرة ليس دوما سهل املنال أو التحقيق -
هذه الطريقة ليست صادقة سوى بالنسبة للمؤسسات اليت هلا معدل قوي لألعباء املباشرة،  -

وكـذلك  . املباشـرة  إال أن هناك تطور يف نسبة التكاليف الذي أدى إىل توسيع األعباء غري
نالحظ أمهية متزايدة للمصاحل اليت تم بتسيري املوارد البشرية، البحث، النوعية، املستهلكني، 

  . هذه الوضعية اجلديدة أفقدت طريقة التكاليف املباشرة جزء كبري من مصداقيتها
. باشـرة كما ميكن أن تكون هناك إشكالية يف حالة االهتمام فقط باهلامش على التكلفة امل-

اليت تشكل اليوم لعدد من . فذلك يؤدي إىل إمهال التوجيه ومن مث مراقبة األعباء غري املباشرة
  .املؤسسات النسبة األساسية لبنية تكاليفها
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إن املخزون سوف يكون مقيم بأقل من قيمته يف اية املدة ألنه ال يأخذ األعباء املخصصة  -
 فقبل إدخاهلا يف احملاسـبة العامـة وجـب إعـادة     مباشرة أو احململة بدون غموض وبالتايل

  .تقيميها
  :الـفوائد -2-2

هذه الطريقة تسمح بتقييم مسامهة كل منتوج يف تغطية األعباء املشتركة غـري املباشـرة،    -
  .اهلامش على التكلفة املباشرة ميكن أن يترجم كعنصر لنجاعة املؤسسة

لتكاليف املتغرية عندما تكون نسبة كبرية من طريقة التكاليف املباشرة تقترب من طريقة ا -
                     .التكاليف املباشرة متغريةو هلا نفس إجيابيات طريقة التكاليف املتغرية

من أجل تعميق معرفتنا بالتكاليف املتعلقة مبنتوج ما فإنه من املمكـن اللجـوء إىل التحليـل    و   
   .احلدي

  
  
  
  
  
  
  

III- عـياريةطريقة التكـاليف امل:  
  

تم طريقة التكاليف املعيارية بوضع املعايري الالزمة كمقياس أنشطة املؤسسة املستقبلية ومـا       
  .يتطلبه من تكاليف ومن مث إجراء املقارنات الالزمة بعد التنفيذ الفعلي

وحىت يكون هذا التحليل يف مستوى تسمح له باختاذ القرارات جيب أن يكون عقالنيا، يـتم      
لك عن طريق وضع معايري وأمناط جلميع عناصر التكاليف اليت تستخدم يف حتديد تكلفة الوحدة ذ

ولقد استمدت هذه الطريقة أصوهلا مع بدايـة  . املنتجة خالل الفترة اليت تستخدم فيها هذه املعايري
خـرون  حيث أسهم تايلور وأعضاء آ. القرن التاسع عشر يف إجنلترا والواليات املتحدة األمريكية
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وهـذا  . أمثال ألكسندر شرش وهنري قانت يف تطوير هذه الطريقة  ووضع أسسها )OST(من 
  .دف التحكم أكثر يف تسيري التكاليف

لقد جاءت طريقة التكاليف املعيارية حلل مشاكل املؤسسات خاصة مـا يتعلـق بالرقابـة،        
ة مل تعد تفي بـاألغراض السـابقة   التخطيط، التسعري واختاذ القرارات، ألن طرق التكاليف الفعلي

  :لعدة أسباب أمهها
عدم وجود معايري تقاس عليها األهداف احملققة واملتعلقة باألعباء ومسـتوياا، وهلـذا ال    -

  .ميكن استعمال أنظمة التكاليف التارخيية مبفردها يف عملية الرقابة
ا هو حتقق فعـال   عدم وجود خطط وأهداف حمددة مسبقا دف مقارنة تلك األهداف مب -

  .و بالتايل تقييم األداء، وهذا ما مل يوجد يف بيانات التكاليف الفعلية
إن . إن حتليل التكاليف يهدف إىل تسهيل اختاذ القرار الذي هو طبيعيا موجه حنو املستقبل -

من التناقض جزئيا إيضاح بصفة استثنائية املستقبل مبرجعيات إىل املاضي الـيت ال ميكـن أن   
  .ذ يف االعتبار التغيريات يف عملية اإلنتاج أو يف األسعارتأخ

و نظرا هلذه احلدود والنقائص اليت تتصف ا طرق التكاليف الفعلية تلجـأ املؤسسـات إىل        
  .استعمال طريقة التكاليف املعيارية واليت تزداد انتشارا واستعماال

  
  
  
  
  

III-1- مفـهـوم التكـاليـف املعـيـارية:  
  

إلنتاج وحدة من سلعة ما  )مقدما(التكاليف احملددة مسبقا  «: تعرف التكاليف املعيارية بأا     
وحتديد تلك التكاليف املعيارية بعد األخذ بعني االعتبار الظروف املتوقعة يف الفترة . يف فترة مقبلة
  .)1( »حمل الدراسة

                                                
  .164. غرابیة، مرجع سبق ذكره، ص. ف/ د    (1)
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وذج تقديري لألعباء جيري إعـداده  من«:كما يعرف األستاذ جرادي التكاليف املعيارية بأا     
  .)2(»مسبقا، انطالقا من شروط استغالل ممكنة ومستحبة

ويربط بعض الكتاب تعريف التكاليف املعيارية بالدور الرئيسي الذي تلعبه هذه األخـرية يف      
هي تلـك التكـاليف    «عملية تسيري املؤسسة وهو تقييم األداء حيث يقال أن التكاليف املعيارية 

  .)3( »واليت تسمح بتقييم األداء يف املؤسسة خالل فترة معينة )مقدما(ددة مسبقا احمل
تكاليف حمددة بصورة مسبقة تبني ما جيب أن تكون عليـه التكلفـة    «: تعرف كذلك بأا     

عـن اهلـدف    تأثناء سرياا وتعد استنادا إىل دراسات علمية بغية حتديد نوع وحجم االحنرافا
  .)4(»تتمكن اإلدارة من اختاذ القرارات التصحيحية الالزمة  املعياري حىت

وبذلك فالتكلفة املعيارية تقوم على أساس وجود معيار كمي أو قيمي حتسب علـى أسـاس       
التكاليف بطرق مشاة لطرق حساب التكاليف الفعلية، إال أا تكلفة حتسب قبل االنطـالق يف  

  .ط ومتطلبات النشاط باملؤسسةعملية اإلنتاج، وذلك انطالقا من شرو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

III- 2- أهداف الـتكالـيف الـمعياريـة:  
                                                

  .187. جرادي، مرجع سبق ذكره، ص .ع    (2)
(3)  GERVAIS, M., op. cit, p. 121. 

  .18.، ص1995، ،مصررضوان حلوة حنان، محاسبة التكالیف المعیاریة، دار الثقافة للنشر والتوزیع/ جبرائیل جوزف كحالة، د/ د  )4(
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إذا كان اهلدف الرئيسي هلذه الطريقة هو مراقبة التكاليف عن طريق حتليل االحنرافات فإن هذا     
  :ال يعين أا ختلو من أهداف أخرى أمهها

عيارية على التحديد املسبق وبصورة علميـة  إذ تقوم فكرة التكاليف امل  :املساعدة يف التخطيط -
وخيـدم هـذا   . وموضوعية لعناصر تكاليف اإلنتاج املتغرية منها والثابتة لفترة مستقبلية معينة

  .التحليل املسبق أغراضا منها املساعدة يف حتديد أسعار بيع املنتجات

األداء اإلنتـاجي مـن   إذ تعترب الرقابة على التكاليف وقيـاس كفـاءة     :املساعدة يف الرقابة -
فمن خالل املقارنة بـني التكـاليف الفعليـة    . األهداف الرئيسية لنظام التكاليف املعيارية

والتكاليف املعيارية حتدد االحنرافات، ومن خالل حتليلها تتضح أسباا و املسـؤول عنـها   
  .)1(حيث تتمكن اإلدارة من اختاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة

ففي ظل نظام التكاليف املعيارية القائم على التمييز بني التكاليف  :اختاذ القراراتاملساعدة يف  -
املتغرية والتكاليف الثابتة، تعد التكاليف املعيارية العامل األساسـي يف حتديـد احلـد األدىن    

إضافة إىل اختـاذ العديـد مـن    ... للسعر وحتديد مستويات اإلنتاج، حتديد تشكيلة اإلنتاج
  .هلامةالقرارات ا

فتتخذ التكاليف احملددة مسبقا، علـى    :سرعة احلصول على بيانات التكاليف لألغراض املختلفة  -
  .أسس علمية وال حاجة لالنتظار إىل اية دورة  االستغالل حىت جتمع التكاليف الفعلية

  
  
  
  
  
  
  
  

III-3- أنـواع التكاليف الـمعيارية:  
                                                

 .20.رضوان حلوة حنان،نفس المرجع السابق ، ص/ جبرائیل جوزف كحالة، د/ د  )1(
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  :ن التكاليف املعيارية أمههاميكن التمييز بني عدة أنواع م         
  :التكلفة املعيارية التارخيية -1

. حتدد على أساس الفترة السابقة أو متوسط تكاليف عدة فترات سابقة مقيمة بالقيمة احلالية      
قـادرة علـى التقـدير يف     وهي سهلة احلساب وأكثر واقعية، إال أن تعلقها باملاضي جيعلها غري

  .)1(املستقبل
  ):املثالية(ة املعيارية النظرية التكلف -2

حتدد على أساس قاعدة أحسن استعمال ممكن لعوامل اإلنتاج املستعملة يف املؤسسة، وهـي        
ويعاب على هذه التكـاليف هـو   . بعيدا عن كل خطر أو عدم تأكد. متثل احلالة املثالية للنشاط

 .)2(نقص واقعيتها حيث ال تتحقق إال يف حاالت استثنائية
  
  :التكلفة المعیاریة العادیة -3

حيـث  . حتسب على أساس تقديرات تتعلق بالظروف العادية لإلنتاج، والتوزيع يف املؤسسـة   
تستند إىل تكاليف دورات سابقة مع األخذ بعني االعتبار التغريات املمكن حدوثها مسـتقبال يف  

فإن هذه الطريقة تفقد مـن  ولكن حالة حدوث تغريات معتربة وغري حمتملة . الدورة االستغاللية
  .جودا يف االستعمال

  :التكلفة املعيارية املقيمة بالسعر احلايل -4
عوامل اإلنتاج يف التكلفة املعيارية  يف فترات التضخم الكبري، حيث من الصعب إدخال أسعار    

  :فإنه من األفضل حتديدها كما يلي
لظروف العادية للنشـاط، أو علـى   حتدد انطالقا من ا: )النموذجية(الكمية املعيارية  - أ

 .أساس أفضل مزج لعوامل اإلنتاج املستعملة يف املؤسسة
هو السعر املالحظ وقت حساب التكلفة املعياريـة أو  : )النموذجي(السعر املعياري  - ب

 .يف فترة أخرى
 
  

  :التكلفة املعيارية احملددة انطالقا من تكلفة تنافسية -5
                                                

)1(   GERVAIS, M., op. cit, p. 74. 
 .26. سعید أوكیل،فنیات المحاسبة التحلیلیة،دار األفاق،الجزائر، ص  )2(
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ظروف السوق، ولكنها ال حتدد دوما مستوى الفعالية التقنيـة   هي تكلفة تأخذ بعني االعتبار    
كما أن هذه الطريقة حتـدد  .اليت يراد الوصول إليها خاصة إذا كان السوق تسوده ضعف املنافسة

  .بصورة حقيقة معايري اإلنتاج والتوزيع اليت ترتكز عليها
حيث توضح مستوى  )إلعدادا(يوصى ذه الطريقة عندما يكون املنتوج يف مرحلة الدراسة      

  .السعر الذي ال ميكن للمؤسسة أن تتعداه من أجل أن حتافظ على بقائها يف السوق
و جتدر اإلشارة هنا إىل أن مفهوم التكاليف احملددة مسبقا أوسـع مـن مفهـوم التكـاليف         

... سنوات املاضيةاملعيارية، فتحدد األوىل الفعلية للسنة املاضية أو من متوسط التكاليف الفعلية لل
  .بينما حتدد الثانية باالعتماد أساسا على ظروف استغالل معينة بدقة. إخل

هلذا تعتـرب  . كما أا تعتمد على الدراسات التقنية واهلندسية وإعداد الظروف املناسبة لإلنتاج    
  .التكاليف املعيارية إحدى طرق التكاليف احملددة مسبقا

  
III-4- وتـحليلها حـساب االنـحرافات:  

  :مفهوم االنـحراف  -1         
يقصد باالحنرافات االختالفات اليت قد تنجم عن عدم توافق النتائج الفعليـة باملعـايري الـيت         

  .وضعت مسبقا
فهو يوضـح  . كما يعرب االحنراف عن الفرق بني التكلفة الفعلية، والتكلفة املعيارية ملنتوج ما     

  .)1(جيب إنفاقه ما انفق فعال وما كان
الفرق بني ما هو كائن وما جيـب أن يكـون،   «: كما ميكن تعريف االحنراف على أساس أنه   

  .»)2(سواء كان هذا الفرق قيمي أو كمي يف متطلبات نشاط املؤسسة خالل فترة زمنية معينة
 املؤسسة  وقد تكون تلك االحنرافات موجبة أي أا يف صاحل املؤسسة أو سالبة يف غري صاحل     

  .)التكلفة الفعلية  –التكلفة املعيارية = يف حالة االحنراف  (
  
  

                                                
)1(   BARRE, R et al., op  cit, p. 182. 
)2(  BOUGHABA, A., op. cit, p. 334. 
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املوجبة شيء مرغوب فيه، واالحنرافـات السـالبة علـى     تو لكن ذلك ال يعين أن االحنرافا    
  .إن هذا التفسري يتم بعد التعرف على حتليل االحنرافات ومسبباا. عكس ذلك

  
  :املبـاشرةاالحنراف على الـتكاليف  -2  

األعباء املباشرة هي أساسا املواد واليد العاملة املباشرة، حيث نفتـرض أـا تتناسـب مـع         
  .الكميات املنتجة، االحنرافات ميكن أن تنتج عن اختالف

  .الكميات من املواد، أو ساعات اليد العاملة املباشرة -
  .لةالتكاليف الوحدوية، سعر املواد، تكلفة ساعة اليد العام -

  
  :احنراف املواد األولية -2-1

يعود سبب اختالف التكلفة الفعلية للمواد األولية عن تكلفتها املعيارية، إىل الـتغريات يف          
  .الكمية املستعملة عن تلك املواد أو التغريات يف أسعارها أو فيهما معا

  :ميكن حتليل احنراف املواد األولية إىل     
هو الفرق بني الكمية الفعلية والكمية املعيارية مـن املـواد يف السـعر     :لكميةاحنراف ا -2-1-1    

  :املعياري للوحدة

Eq = (Qr – Qs) Ps 

Eq  =انحراف الكمیة.  
Qr   = الكمیة الفعلیة.  
Qs   =الكمیة المعیاریة.  
Ps    =للوحدة يالسعر المعیار.  

  

  :وينتج احنراف الكمية السالبة من    
  .ستخدام املواد اخلام بسبب وجود تلف أو إمهالالزيادة يف ا -
  .النقص يف املراقبة متسببة يف ذلك ضياع املادة -
  .نقص املهارة لدى عمال الورشات أو التخزين -
  .بسبب رداءة املواد ونقص صيانة اآلالت وضبطها -
ل املباشر علـى  هلذا فإن املسؤول عن احنراف كمية املواد هو مدير اإلنتاج باعتباره املسؤو      

  .أو الورشات )التصنيع(أقسام اإلنتاج 
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هو الفرق بني السعر الفعلي والسعر املعياري للوحدة مضروبا يف الكميـة    :احنراف السعر -2-1-2
  :الفعلية للمواد املستعملة

Ep= (Pr – Ps) Qs 

Ep =انحراف السعر.  
Pr   = السعر الفعلي.  
Ps   =السعر المعیاري. 
Qs    =میة الفعلیة للمواد المستعملةالك.  

  

يساعدنا حساب هذا االحنراف يف حتديد مدى كفاءة قسم التموين، وكـذا معرفـة مـدى        
  .تقلبات األسعار يف السوق

  :ويرجع احنراف السعر إىل عدة عوامل منها   
  .الظروف اخلارجية نتيجة التغريات يف األسعار أو مصاريف الشراء -
م البضائع من املـوردين مما يستدعي اللجوء إىل طلبيات استثنائية مـن  التأخري يف استـال -

  .موردين آخرين
  .وعدم دراسة السوق )التموين(سوء التسيري من قبل قسم الشراء  -

  .)التموين( وترجع مسؤولية احنراف السعر غري املالئم إىل إدارة قسم الشراء  
و ناتج عن حاصل ضرب الفرق بني السـعر الفعلـي   ه  ):الكفاءة(االحنراف املشترك  -2-1-3      

  .والسعر املعياري يف الفرق بني الكمية الفعلية والكمية املعيارية

E = (Pr – Ps) (Qr – Qs) 

E   =االنحراف المشترك  
Pr   = السعر الفعلي.  
Ps   =السعر المعیاري.  
Qr   = الكمیة الفعلیة.  
Qs   =الكمیة المعیاریة.  

  

  .السابقني معا اتج من مسؤولية  اإلحنرافنيو يكون ن     
  :احنراف اليد العاملة املباشرة -2-2
حىت يتم حتديد احنراف اليد العاملة املباشرة جيب حتديد الوقت املعياري لكل عملية إنتاجيـة،       

  .  وكذا معدل األجر املعياري لليد العاملة املنتجة املباشرة
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العاملة املباشرة هو حاصل ضرب الوقت الفعلي يف معدل األجـر   االحنراف اإلمجايل لليد

  .الفعلي مطروحا منه حاصل ضرب الوقت املعياري يف معدل األجر املعياري
  

E G = (Tr X Txr) ــ (Ts X Txs) 

EG     =انحراف اإلجمالي للید العاملة المباشرة.  
Tr     = الوقت الفعلي.  

Txr   =األجر الفعلي.  
  Ts   =وقت المعیاري ال.  
Txs   =األجر المعیاري.  

  

  :ميكن حتليل احنراف اليد العاملة املباشرة إىل     
  

ميثل الفرق بني عدد ساعات العمل احلقيقية وعدد ساعات العمل املعيارية   :احنراف الوقت -2-2-1
  :مضروبا يف األجر املعياري للساعة

  

E T = (Tr – Ts) Txs 

ET     =انحراف الوقت.  
Tr     =عدد ساعات العمل الحقیقیة.  

  Ts   = عدد ساعات العمل المعیاریة.  
Txs   =األجر المعیاري للساعة.  

  

و ينتج احنراف الوقت من عدة عوامل منها تعطل اآلالت بسـبب األعطـاب، اسـتعمال         
  .إخل...ساعات إضافية أو تعويضية للعمال، سوء تسيري اليد العاملة، نقص كفاءة العمال

  .ذا فاملسؤول عن احنراف الوقت هو املشرف على العملية اإلنتاجية يف الورشات    
  

هو الفرق بني معدل األجر للساعة املدفوع فعـال ومعـدل األجـر       :احنـراف األجـر -2-2-2
املعياري مضروبا يف ساعات العمل الفعلية، أو هو الفرق بني األجر املتوسـط الفعلـي واألجـر    

  .ملعياري للساعة مضروبا يف عدد ساعات العمل املشغولة فعالاملتوسط ا

  

E TX = (Txrــ Txs) Tr 

ETX     =انحراف األجر.  
Txr     = معدل األجر للساعة المدفوع فعال.  
Txs   =األجر الفعلي.  
  Tr  = ساعات العمل الفعلیة.  
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تغـيري  . اع األجـور واملرتبـات  و يعود احنراف معدل األجر إىل عدة عوامل متعددة منها، ارتف 

، خلق مناصب شـغل جديـدة،   )..عالوات، تعويضات، منح،(السياسات املتبعة اجتاه األجور 
  .وضعية سوق العمل

إدارة ( وتعىن مصلحة إدارة املوارد البشـرية . فإذا كانت مصلحة األجور تعىن بتقدير األجور    
  راف حيدث يف معدل األجر لليد العاملة بالتشغيل، فإما املسؤولتان عن أي احن )العاملني

  

هو ناتج عن حاصل ضرب الفرق بني الوقت الفعلي والوقت املعيـاري   :االحنراف املشترك -2-2-3
  :يف الفرق بني األجر الفعلي واألجر املعياري

  

Er = (Tr - Ts)  (Txr - Txs) 

Er     =االنحراف المشترك.  
Tr     = الوقت الفعلي.  

  Ts   =ت المعیاري الوق.  
Txr   =األجر الفعلي. 
Txs   =األجر المعیاري.  

  

  .السابقني معا و يكون ناتج عن مسؤولية اإلحنرافني      
  :االنـحراف على الـتكاليف غري املباشرة -3

عتبارها مراكز ملعاجلـة  با ميكن تسمية احنراف التكاليف غري املباشرة باحنراف مراكز التحليل    
املباشرة، وحىت ميكن حتديد احنراف األعباء غري املباشرة، جيـب حسـاب التكلفـة    األعباء غري 

باإلضافة إىل عدد وحدات القيـاس  . املعيارية لوحدة القياس بالنسبة لكل قسم من أقسام املؤسسة
املعيارية، و حيدد االحنراف اإلمجايل لألعباء غري املباشرة عن طريق الفرق بني األعباء غري املباشرة 

  .لفعلية واملعياريةا
  :و ميكن حتليل االحنراف اإلمجايل إىل ما يلي    

  :احنراف املوازنة -3-1
و يسمى كذلك احنراف اإلنفاق أو احنراف التكلفة وهو عبارة عن فرق األعباء املتغرية وينـتج     

  .)غري املباشرة(أساسا من اختالف نصيب وحدة املنتوج من األعباء املتغرية 
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سؤولية هذا االحنراف تقع على عاتق املشرف على اإلنتاج يف الورشات باعتباره املكلـف  و م   
  .مبراقبة األعباء املتغرية غري املباشرة

B = (Cuv. Ar) + CF 
 
E/B = R-B 

B    =الموازنة للنشاط الفعلي.  
R   =األعباء الفعلیة.  

Cuv    =األعباء المتغیرة المعیاریة للوحدة.  
  CF =الثابتة المعیاریة األعباء.  

Ap=Qs  =النشاط المعیار لإلنتاج الفعلي.  
Ar =Qr  = النشاط الفعلي  

  
  :احنراف النشاط -3-2
و ميثل الفرق بني الناتج يف اختالف األعباء غـري  .يطلق عليه احنراف الطاقة أو احنراف احلجم    

وهو حيسب تكلفة بطالة أو نشاط . املباشرة الثابتة الفعلية عن تلك املقدرة يف ظل النشاط العادي
  .أعلى والناتج عن تواجد األعباء الثابتة بالقسم

E / A = B – Cs. Ar Cs    = التكلفة المعیاریة  
  : احنراف املردود -3-3  

و يطلق عليه كذلك احنراف الكفاءة أو اإلنتاجية، بواسطة هذا االحنراف نستطيع معرفة ما إذا    
وهو عبارة عن الفرق بني كية اإلنتاج . د حتققت كما كان متوقعا أم الكانت إنتاجية املؤسسة ق

املعيارية املتوقعة من النشاط الفعلي وكمية اإلنتاج الفعلي اليت أعطاها ذلك النشاط مضـروبا يف  
  .التكلفة املعيارية لوحدة اإلنتاج

E /R = (Cs. Ar) –(Cs.As) = Cs(Ar-As) 

-5-IIIياريةتقييم طرقة التكاليف املع:  
الستخداماا املتعددة يف ميـدان التسـيري    اتعترب طريقة التكاليف املعيارية من الطرق املهمة، نظر

و من خالل حساب االحنرافـات و تفسـريها مث   .خاصة الرقابة على خمتلف األقسام و األنشطة
الوقـت   إجراء التصحيحات الالزمة دف املساعدة على اختاذ القرارات السليمة و الرشـيدة يف 

املناسب،من خالل الضغط على التكاليف قصد تدنيتها و قياس الكفاءة و ترشيد التسيري داخـل  
كمـا ميكـن االسـتفادة مـن هـذه الطريقـة يف ميـدان التسـويق كتخطـيط          .املؤسسة

و تبقى عملية حتديد املعايري بشكل عام عملية صعبة عادة مـا  .األسعار،األرباح،اإلنتاج و التوزيع
  .هايتم مراجعت
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  :خاتمة الفصل الثاني

تعترب احملاسبة التحليلية من األدوات الفعالة املتعددة من طرف املؤسسة يف حساب التكـاليف        
حيث يعترب ظهور احملاسبة التحليلية تطور طبيعي للمحاسبة العامة مرحلة متقدمـة ممـن الفكـر    

طرق عديدة ملعاجلة التكاليف منها  احملاسيب ، و من أجل حتديد التكلفة النهائية للمنتجات ظهرت
  .الكلية و اجلزئية باإلضافة إىل طريقة التكاليف املعيارية 

، حيـث تنظـر   ) مراكز التحليل ( و من بني الطرق الكلية جند طريقة األقسام املتجانسة         
قيقـة فيمـا   هذه الطريقة يف حتليلها لألعباء حتليال مفصال و دقيقا مما يؤدي إىل نتائج أقرب للح

خيص التكاليف و التكاليف النهائية ، حيث تتلخص خمتلف مراحل هـذه الطريقـة يف تقسـيم    
، ختصيص األعباء املباشرة للمنتوجات و حتميـل  ) مراكز التحليل ( املؤسسة إيل أقسام متجانسة 

  .األعباء الغري املباشرة على املنتوجات
جاءت ملواجهة اإلنتقاذات املوجهة لكل مـن طريقـة   طريقة التحميل العقالين لألعباء  الثابتة    

التكاليف الكلية و املتغرية ، حيث تقوم هذه الطريق علي حتميل التكاليف الثابتة على املنتوجـات  
  .مبا تستحقه فعال 

تقترح دراسة تغريات األعباء اليت تنتج عن تقلبات النشـاط    ) احلدية ( طريقة التكلفة اهلامشية    
بينمـا طـرق التكـاليف    .عكاسات هذه التغريات على األرباح اإلمجالية غري املباشرة و حتديد ان

بل األعباء اليت ترى أـا  ) ثابتة ، متغرية ، مباشرة ( اجلزئية ال حتمل املنتوجات بكل هذه األعباء 
  .أكثر ارتباطا باملنتوج 

     ا تشترك يف خاصية واحدة هي أا ال تأخذ بعني االعتبار يف هذه الطرق رغم تعددها إال أ
حساب تكلفة املفتوحات إىل جزء من األعباء يف حني اجلزء الباقي جتمعه يف كتلة أو عدة كتـل  

و من بني طرق التكاليف اجلزئية جند طريقة التكاليف املتغرية ، عتبة املر . خمتارة بالشكل مناسب 
  .و مؤشرات التسيري ، طريق التكاليف املباشرة  ةدودي
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أما طريقة التكاليف املعيارية فهي مهمة نظرا الستخداماا يف ميدان التسيري خاصـة الرقابـة       
على خمتلف األقسام و األنشطة من خالل حساب االحنرافات و تفسريها مث إجراء التصـحيحات  

  .دف املساعدة على اختاذ القرارات السليمة و الرشيدة يف الوقت املناسب  ةالالزم
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   (ABC)-حماسبة تكاليف األنشطة  -الطريقة املطورة حلساب التكاليف : الفصل الثالث
I- مدخل حول حماسبة تكاليف األنشطة :Activity based costing  

I       -1- ظهور حماسبة تكاليف األنشطة :  
 لقد شكك عدد كبري من األكادمييني واملمارسني على قـدرة أنظمـة حماسـبة التسـيري            

الكالسيكية على تقدمي معلومات دقيقة ومالئمة الختاذ القرارات املناسبة، وإذا كانت نقطة البداية 
حيـت   1987يف الواليات املتحدة األمريكية سـنة   (Johnson)و(Kaplan)نشر كتاب لألستاذين 

تـها  خلص تشخيصهما إىل أن أنظمة حماسبة التسيري املستمدة من النظرية التايلورية فقدت مالءم
  .تدرجييا إذ أصبحت املعلومات اليت تنتجها غري مناسبة لتوجيه األفعال ومراقبة املؤسسة

مت نشر النتائج األوىل ألعمال جمموعة من اخلرباء واملتعلقة  1988ويف نفس الفترة من سنة     
يف ": بتصور أنظمة أكثر تكيفا مع خصائص حميط اإلنتاج املتطورة حيث يقوالن كابلني وكوبر

بذلك وجب أن  اخلدماتالواقع كل أنشطة املؤسسة هي موجودة لدعم اإلنتاج وتسليم السلع و
 يفهؤالء اخلرباء يف أنظمة حماسبة التسيري .")1(ه الطريقة بعني االعتبار حلساب التكاليفذتأخذ ه

                   .(IBM, Boeing, Philips, Siemens, G. Motors, Alcatel) :ياتسددة اجلنعأكرب املؤسسات املت

مكاتب املستشارين، خرباء احملاسبني واملراجعني وكذا جامعيني وباحثني كلهم اجتمعـوا فيمـا   
ــوتر   ــدان الكمبيــ ــث يف ميــ ــاملي للبحــ ــامع العــ ــمى بــ                                               يســ

(CAM-I)    The Computer Aided Manfecturing –International ،  حيث اقترحوا إعادة بنـاء
أنظمة للتمثيل احملاسيب على أساس مصطلحات النشاط والعملية من أجل احلصول على معلومات 

        اليفــــبرناجما يدعى بنظام تسيري التك CAM-I تسمح بتسيري أفضل للمؤسسات وقد طور
 (CMS)    Cost Management system والذي كان يهدف إىل:  

  .عرف على املوارد املستهلكة من طرف األنشطةالت -       
   .)مقياس األداء(هذه األنشطة  )2(حتديد فعالية وفاعلية -       

  
        

                                     
.                                          55.،ص1998مصر،،1للنشر و التوزیع،ط لأحمد صالح عطیة،محاسبة تكالیف النشاط لالستخدامات اإلداریة،مكتبة التكام )1(  
  تعني بلوغ األھداف المسطرة   efficacité: الفعالیة )2(

 .تعني بلوغ مستوى من النشاط باستھالك أدنى الموارد efficience: الفاعلیة      
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  .حتديد وتقييم األنشطة اجلديدة لتحسني األداء املستقبلي للمؤسسة -       
  .جياحتقيق األهداف الثالثة السابقة باألخذ بعني االعتبار تطور التكنولو -       
ومع بداية التسعينيات بدأت العديد من املؤسسات تطبق هده الطريقة ونشـرت دراسـة          

 ABCمن املؤسسات الربيطانية قد طبقت طريقـة   20%أن  ،1995سنة ) إيناس ومتشال(أجراها 
  .)1(منها تعتزم القيام بذلك باهتمام %27وأن 

طابع جديد تعتمـد النشـاط كركيـزة    من خالل هذه األهداف وغريها ظهرت حماسبة ب       
أساسية هلا، واملتمثلة يف طريقة حماسبة األنشطة واليت نستعرض هلا من خالل هذا الفصل مركزين 

وسنبني كيف يتم االنتقال إىل نظام تسـيري   )مسبب التكاليف، العملية، النشاط(على أساسياا 
  .جديد خيتلف تدرجييا عن سابقه

I-2- ليف األنشطةمبادئ حماسبة  تكا  
   I-2-1-   األنشطة  

  :مفهوم األنشطة -1   

حيث تعددت األفكـار يف حتديـد   ، لطريقة حماسبة األنشطة يعترب النشاط املفهوم املركزي       
  : املعىن الدقيق هلذا املصطلح ومن هذه التعاريف جند ما يلي

  : مفالك تعريف - أ
ى بأنه من غري ا ملمكن إعطاء تعريف حيث ير، ر موضوعيةثاقترح تعريفا يوافق وضعية أك  

لدلك فضل أن حيدد شرطني أساسني لوجود النشاط وترك للمحلل مسـؤولية أن  ، موضوعي
فمن الواضح .يعرف بنفسه ما يقدر أن يكون نشاطا تبعا الحتياجاته وملستوى التحليل املرغوب

   .ادن انه يشكل نشاطا ما يقرر احمللل أن يعتربه نشاطا
من البحت عن تعريف غري موجود إىل حتديد القيود اليت تؤدي إىل اعتبار جمموعة  املشكل يتحول

  س ل هذه القيود يف معاينة إنتاج قابل للتعريف والقياثومت .)2(حتتية ما من النظام على أا نشاطا
  
  

                                     
                                                                                                           .                             58.أحمد صالح عطیة نفس المرجع السابق،ص)1(

)2(  MEVELLEC, P., La comptabilité à base d’activités, Encyclopédie de gestion et de management, Ed. Dalloz, 
Paris, 1997, p. 115. 
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وهكذا جنـد  . من جهة ومن جهة أخرى جيب أن يكون النشاط قابل الن مييل يف نظام معلومات
P. Mevellec قد دعم تعريفه بفكرة افتتاحية وهي ضرورة بنية النشاط داخل بنية نظام معلومات.  

  :M. Lebas ميشال لوبا تعريف -ب 
جمموعة من األفعال واملهام اليت دف إىل إضافة القيمة أو السماح "  أنهيعرف النشاط ب         

  "))1ده اإلضافة على املدى القصري أو الطويل
نقـل  ، على إن يعطي قائمة غري شاملة من األنشطة كتمرير طلبيـة  Lebas لوبا قد حرص      

يعاب على هدا التعريف كونه حمدد وال يعترب نشاطا سـوى  .إخل...املخازن الصيانة، السلع يدويا
إال انه يف الواقع بعض األنشـطة   ،مباشر أو غري مباشر يف خلق القيمة تساهم بشكل األعمال اليت

ن تكون ضـرورية لعمـل   أميكن ) dysvaleur(بل قد تكون مصدر لفقدان القيمة ال تولد قيمة 
  .أو حتسني أدائها/املؤسسة و

  :M. Porter بورتر تعريف -ج 
  :)2(اليت تشمل األهدافجمموعة من " يعرف بورتر النشاط بأنه          
  .احلصول على ميزة تنافسية -         
  .ففهم تطور  وسلوك التكالي -         
 .معرفة مصادر التنويع املوجود -         

يساهم كل نشـاط يف خلـق أو    ذ، إكما يضيف أن األنشطة هي اليت ختلق امليزة التنافسية     
عرف بسلسـلة القيمـة    األنشطة فيماجمموعة من  املؤسسة إىليتجسد تقسيم  و القيمة، ضختفي

chaîne des valeurs    
   : P. Lorinoلورينوبيار  تعريف -د   

يعرف لورينو النشاط بأنه جمموعة من املهام األولية واألساسية حيـث أقتـرح تعريفـا شـامال     
  :)3( وواضحا للنشاط باعتباره

  

                                     
)1(   LEBAS, M., "Comptabilité analytique basée sur les activités, analyse et gestion des activités", Revue Française 

de Comptabilité, N° 226, septembre 1991, p. 49.  
)2(   MILKOFF, R., "Le concept de comptabilité à base d'activité", Cahier de recherche du GREGOR, IAE de Paris, 

1996,  p. 7. 
)3(  GERVAIS, M., op. cit, p .171. 
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  .ينجز من طرف فرد أو جمموعة -      
  .يتطلب خربة ومهارة خاصة -      
اجيابيا وسـلبا علـى   تؤثر نفس العوامل (متجانسة من حيث سلوكات تكلفتها وجناعتها  -      
  .)أداءها
وتتمثل أساسا يف ناتج مادي أو غري مادي مثل قطعـة   Outputتسمح بإعطاء خمرجات  -      

  .إخل....مصنعة، عقد مع املورد،خمطط وموازنة
مـدة عمل،سـاعات،عمل اآلالت، املتـر    (منطلقة من سلة مدخالت أو جمموعة موارد  -      

   .)إخل...اتاملربع، الطاقة،معلومات، معطي
  .منجزة من أجل زبون أو عدة زبائن داخليني أو خارجيني -     

كما يذهب لورينو إىل أبعد من هدا فيعترب النشاط كل ما ميكن وصفه بأفعال يف حياة املؤسسـة،  
ـ  : وميكن على سبيل املثال اعتبار ما يلي من األنشطة  اتالتقطيع، التجميع، التركيـب، املفاوض

مالت اإلعالمية، إعداد امليزانيات، استقبال البضاعة، مراقبة النوعيـة، إعـداد   حول العقود، احل
  .إخل...مراقبة وضبط اآلالت، الشحن، التفريغ،التخزين، الرقابة ،وإصدار فواتري، دراسة الطلبيات

وجتدر اإلشارة هنا إىل أن هناك تعاريف أخرى للنشاط ال تقل أمهية عن سابقاا، خاصة ما       
حيث قسم األعمال مـن خـالل    )1((CAM-I)به امع العاملي للبحث يف ميدان الكمبيوترجاء 

وأعطى تعريفا غامضـا  . يفة، نشاط ومهمةظو: التسلسل اهلرمي إىل ثالثة مستويات أساسية هي
للنشاط حيث ميكن اعتبار عمل ما، إما نشاط أو مهمة حسب األمهية اليت يوليه إياهـا احمللـل،   

  . توى التحليل املتوخىوخاصة حسب مس
يف األخري تفاديا للتضارب وتوفيقا بني خمتلف هذه التعاريف حناول أن خنلص اعتمادا على  و    

املميزات األساسية للنشاط اليت أختلف فيها املسريين والكتاب واالقتصاديني يف تعـاريفهم إىل أن  
  األفعال، حبيث إعـداده يوافـق    جمموعة منسجمة من املهام، العمليات أو "النشاط هو عبارة عن

  :ومن أمثلة ذلك جند ")املدخالت(
                                     

)1(  CAM-I The Computer Aided Manufacturing – International. 
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  إخل...تسيري املنتوجات، تسيري املخزونات، تسيري الفواتري: يف مصلحة التموين - 

  إخل ...املهمات أو التنقالت، خدمات ما بعد البيع، تتبع املبيعات: يف املصلحة التجارية -     
  إخل ....الفوترة، تسجيل التسديدات: يف مصلحة احملاسبة -     

  : اليةتمن خالل التعاريف السابقة ميكن استنتاج خصائص النشاط ال :خصائص األنشطة -2  

  .)مادية ومعلوماتية(النشاط مستهلك للموارد ويتطلب تركيبة متعددة من املدخالت  -  
  .أي إضافة القيمة ةللنشاط هدف يتمثل يف ناجت -  
خلدمة ويعطيها ادد املنتوج أو ، الذي حي)داخلي أو خارجي(ب أن يرضي زبون كل نشاط جي -  

   .قيمة معينة
  .حيدد النشاط مهارات فردية أو مجاعية متميزة تسمح بتحقيق ناتج إمجايل مشترك ووحيد -  
جمموع املهام اليت تكون النشاط تكون متجانسة بالقدر الكايف لالستجابة لقـوانني السـلوك    -  

  .)التكاليف واألداء(تصادي االق
  Lorino لورينو،  Cooper تعترب تصنيفات األنشطة املقدمة من طرف كوبر :تصنيف األنشـطة  -3   

  .من أهم وأفضل التصنيفات وسنتطرق هلا بالتفصيل  Porter وبورتر
  :)Cooper ()1(تصنيف كوبر  -3-1     

نشطة يف الواليات املتحدة األمريكيـة،حيث  يعترب كوبر أحد أشهر رواد طريقة حماسبة األ       
  :يقترح التصنيف التايل لألنشطة

هي األنشطة املنفذة عند إنتاج كل وحدة، وبذلك فإن عـدد   :األنشطة املتعلقة بالوحدات املنتجة - أ
 ته األنشطة متناسب مع الوحدات املنتجة احململة بتكلفتها ومـن  ااملرات اليت يتم فيها القيام

 .إخل...هذه األنشطة تركيب قطع املنتوج، صباغته، األمثلة على
تتمثل يف األنشطة املنفذة عند إنتـاج كـل جمموعـة مـن      :األنشطة املتعلقة باموعات املنتجـة  -ب   

ته األنشطة خيتلف حسب عدد اموعات اايل فإن عدد املرات اليت يتم فيها القيام تاملنتوجات، وبال
  .األنشطة هذهتكاليف  املنتجة واليت حيمل عليها

                                     
               .                                                                                                                            59.أحمد صالح عطیة،مرجع سبق ذكره،ص)1(
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ومن األمثلة على هذه الفئة من األنشطة تركيب اآلالت وإعدادها كلما انتهى إنتاج كل جمموعة 
  .إخل...من املنتوجات، طلب جمموعة من قطع الغيار

التعديالت  ذتضم األنشطة الضرورية الجناز منتوج ما، كما هو احلال عند إنشاء القوائم وتنفي   
  .ته األنشطة متناسبة بالضرورة مع خمتلف املنتوجاتاكون هعليها وال ت

  :األنشطة املتعلقة مبرافق التصنيع -ج

متثل هذه الفئة األخرية األنشطة املتعلقة باملرافق العامة التابعة لعملية التصنيع واليت ال ميكن ربطهـا  
  إخل ...جناز، تنظيف املصنع، تسيري عملية اإلكاإلضاءةباملنتوجات 

  :(M. Porter) ف بورترتصني -3-2

تقسيما آخر لألنشطة من . (L'avantage concurrentiel) اقترح بورتر يف كتابه امليزة التنافسية      
داة مساها بسلسلة القيمة حيث يرى ضرورة حتليل أنشطة املؤسسة املترابطة علـى طـول   أخالل 

من خـالل حتليلـه هليكـل    . )1(السلسلة لتحديد قدرا على خلق القيمة اليت يستفيد منها الزبون
املؤسسة أفقيا وعموديا إىل  جمموعة من األنشطة تشارك كلها يف خلق القيمة إذ يقسمها إىل فئتني 

  :ايلتدعم كما هو موضح يف الشكل الالاألنشطة األساسية وأنشطة : رئيسيتني مها
  سلسلة قیمة مثلى و تقسیماتھا ):1-3(شكل رقم 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
)1(   CHARROU, J-L., SEPARI , S.,  Organisation et gestion de l'entreprise, Ed. Dunod, Paris, 1998, p. 375. 

 

Source : A. Hamadouche , Méthodes et outils d'analyse stratégique , Ed. Chihab, Alger, 1997, p.84. 
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 :ية طة األساساألنش - أ

ما بعد البيـع،   اخلدماتاملادي وبيع املنتوج، نقله إىل الزبون و اإلنشاءتتضمن األنشطة األساسية 
عدد هذه األنشطة مخسة وميكن أن  يتجزء كل منها إىل عدد معني من األنشطة الفرعيـة كمـا   

  : يلي
كـالتفريغ،   اإلنتاجمنتوج بعد يشمل األنشطة املتعلقة بالوسائل الضرورية لل :الداخلي اإلمداد -   

  .إخل...خزون، برجمة التنقالتاملمراقبة 
يضم األنشطة املرتبطة بتحويل عوامل اإلنتاج إىل منتوجات ائيـة مبـا يف ذلـك      :اإلنتاج -    

  .التجميع والتعبئة
بائن مثـل  يتضمن جمموع األنشطة املرتبطة بالتوزيع املادي للمنتوجات إىل الز: خلارجيامداد اإل -   

  .ختزين املنتوجات النهائية، التفريغ، معاجلة الطلبيات
جيمع األنشطة اليت متكن الزبون من معرفة املنتوج وشرائه كاإلشهار قوة البيـع   :التسويق والبيع -  

   .ودورة التوزيع
  .ةوين، التصليح والصيانلتشمل األنشطة اليت حتافظ أو تزيد من قيمة املنتوج كالت: اخلدمات -  

  
  :أنشطة الدعم -ب

  : تعمل هده األنشطة على تدعيم األنشطة األساسية وتتمثل يف
  .يفة شراء وسائل اإلنتاج املستعملة يف سلسلة قيمة املؤسسةظميثل و :التموين -
   .وهو جمموع األنشطة اليت دف إىل حتسني املنتوج وعملية اإلنتاج :التطوير التكنولوجي -
تشمل كل األنشطة املرتبطة بتسيري شؤون العـاملني كـالتوظيف،    :يةتسيري املوارد البشر -

   .إخل...التكوين، التنشيط
تتمثل يف املديرية العامة، التخطيط، املالية، احملاسبة، تسيري النوعية، العالقات  :بنية املؤسسة -
  .اخلارجية
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  : )1( تصنيف بيار لورينو -3-3

  : ساسية لألنشطةأاقترح  ثالث تصنيفات 
ضافة إىل استنادا إىل طبيعة النشاط ونوع املهارات اليت يتطلبها باإل :التصنيف حسب طبيعة النشاط -أ

 : أداءه وأهدافه ميكن أن منيز ثالث أنواع
  : أنشطة التصور -

قامـة  إام جديد للتكاليف، ظتتمثل أنشطة التصور يف تصميم أو ابتكار املنتوج، ختطيط ن       
  : إخل، وتتمثل هده الفئة من األنشطة مبا يلي...ال التطوير والتنظيمدراسة، القيام بأعم

  .التباعد بني استهالك املوارد وخلق القيمة من حيث الزمن -
  .صعوبة قياس النتائج -
  .ر عليهاثتقييم أداءها من خالل األنشطة املوالية هلا واليت تؤ -
 .ية أي معايري  قياس االحنرافاتقلة التكرار مما صعب تطبيق أشكال املراقبة الكالسيك -
   :أنشطة االجناز -

صدار الفواتري، إل أنشطة اإلنتاج الصناعي، ثالكالسيكية م ياتيةه األنشطة باملهام العملذتتعلق ه   
  : إخل، وتتميز بـ...مفاوضات العقود مع الزبائن، جتميع القطع، ملء االستمارة

  .طبيعة متكررة نسبيا -
  .مكانية قياسهإوذلك لوضوح نتائجها و طريقة تسيري سهلة -
  .إخل...تية لألداء باملردودية،النوعية، األجلياالتركيز على متابعة  املؤشرات العمل -
  
  
  
  

                                     
)1(  LORINO, P.,  Méthodes et Pratiques de la performance, le guide du pilotage, les Editions 

d'Organisation, Paris, 1997, pp. 138-141.  
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    :أنشطة الصيانة -

جلميع موارد املؤسسة الدائمة وذلك من أجـل   تتجسد هده األنشطة يف الصيانة مبفهومها الواسع
ة املعـدات، صـيانة األجهـزة، تطـوير     نقتصادي للمؤسسة مثل صيااحلفاظ على رأس املال اال

  :إخل ومن خصائص هده األنشطة...كفاءات العاملني عن طريق التكوين
  .أا وسيطة بني أنشطة التصور واالجناز -
  .يكون جلزء منها إجراءات متكررة كالصيانة الدورية املربجمة -
  .لتشخيص مثالويكون للجزء اآلخر إجراءات غري متكررة كا -

 :التصنيف حسب نوع االنطالق -ب
   :كما يلي ميكن أن تصنف األنشطة حسب نوع انطالقها 

  : األنشطة املستقلة -

  .تطلق هذه األنشطة من طرف منجزيها يف حد ذام مثل الصيانة الوقائية
  :األنشطة املتحكم فيها -

  .) الفوترة (تطلق هذه األنشطة بواسطة أمر خارجي عن النشاط 
 : التصنيف حسب التخصيص - جـ

عند ختصيص التكاليف على مواضيعها أي حساب التكلفة النهائية للمنتوجات، املشروع، عملية 
  :سوق أو زبون، تقسم األنشطة إىل نوعني أساسيني مها

   :األنشطة األولية -
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هي أنشـطة  هذه األنشطة ليست بالضرورة مباشرة أي على اتصال مادي مباشر مع املوضع وإمنا 
موجهة واليت نتمكن من ختصيصها إىل املوضع وفقا لقياس منطقي ألن استهالك النشاط مـرتبط  

  .فعال ذا املوضع
  :األنشطة الثانوية -

إمنا يوجه ناجتها للنشاط أو عـدة أنشـطة    و  هذه األنشطة هي أنشطة غري موجهة للموضع
ـ  ص التكـاليف للمنتوجـات أو   أخرى، واليت تشكل دعما هلا كالصيانة مثال، وبذلك ختص

وجتـدر  . ه األنشطة على أنشـطة أخـر ى  ذاملواضع األخرى عن طريق توزيع مصاريف ه
  . ثانويا بالنسبة ملوضع آخر نشاط .اإلشارة  هنا إىل أنه ميكن اعتبار نشاط أويل بالنسبة ملوضع

  
  .يل يوضح أهم التصنيفات السابقة بشكل ملخصتاواجلدول ال

  ألهم تصنيفات األنشطة ملخص 1-3جدول رقم 
  خصائصال  الفئات  المعیار  التصنیف

  تصنیف كوبر
(R-Cooper)  

حسب مستوى 
  تحقق

  النشاط

أنشطة متعلقة بالوحدات  -
  المنتجة

أنشطة متعلقة بالمجموعات  -
  المنتجة

  أنشطة متعلقة بدعم المنتوج -
أنش      طة متعلق      ة بمراف      ق    -

  التصنیع

  كل وحدة  إنتاجأنشطة متعددة عند  -
كل مجموعة  إنتاجأنشطة متعددة عند  -

  من المنتوجات
تضم األنشطة الضروریة إنتاج منتوج   -

  ما 
تتعلق األنشطة  بالمرافق العام ة لعملی ة     -

  التصنیع
  تصنیف بورتر
(M-Porter ) 

  

  )سلسلة القیمة(
األنشطة  -

  األساسیة
  
  
  
  أنشطة الدعم -

  الداخلي  اإلمداد -
  اإلنتاج  -
   الخارجي اإلمداد -
  التسویق والبیع  -
  الخدمات  -
  التموین  -
  التطویر التكنولوجي  -
  تسییر الموارد البشریة  -
  بنیة المؤسسة -

مراقبة المخزون،التفریغ،برمجة  -
  ...التنقالت

  التجمع والتعبئة  -
 تخزین المنتوجات -

  النھائیة،التفریغ،معالجة الطلبیات
  ...شھار، قوة البیع، دورة التوزیعاإل -
  ...التكوین، التصلیح، الصیانة -
  ....وظیفة الشراء ووسائل اإلنتاج  -
  ..تحسین المنتوج وعملیة اإلنتاج  -
تسییر شؤون   -

  .العاملین،التوظیف،التكوین،التنشیط
المدیری                                                                                     ة  -

العامة،التخطیط،المالیة،المحاسبة،تس      ییر 
  ...النوعیة العالقات الخارجیة

تصنیف 
  لورینو

(P-Lorino)  

حسب طبیعة  -
  النشاط

حسب نوع  -

  أنشطة التصور  - 
  نجاز أنشطة اإل - 
  الصیانة أنشطة - 

تخطیط نضام تصمیم أو ابتكار المنتوج،-
  جدید للتكالیف

 إصدار أنشطة اإلنتاج الصناعي، -
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  االنطالق
حسب تخصیص  -

  التكالیف

  األنشطة المستقلة  - 
  األنشطة المتحكم فیھا  - 
  ) موجھة(األنشطة األولیة  - 
غیر (األنشطة الثانویة  - 

  )موجھة

  الفواتیر،تجمیع القطع 
،صیانة أجھزة واآلالتصیانة المعدات  -

  اآللي اإلعالم
  ...الصیانة الوقائیة -
  الفوترة  -
  توجھ تكالیفھا مباشرة إلى الموضع  -
  تخصص تكالیفھا إلى أنشطة أخرى -

  
  من إعداد الباحث: المصدر

  
  
  
  

I-2-2- أو السياق العملية:  
  :مفهوم العملية -1
على أساس أا كل عمليات التنظيم واألشغال األساسية املتفاعلة حسب  يعرفها هنري بوكان      

   .)1(عمليات حمددة من أجل تكوين أنشطة
العملية كلمة التينية تعين تسلسل ظاهرة ما خالل الزمن  أما اقتصاديا فقـد أعطيـت هلـا          

  :ذكر منهاتعاريف متعددة ن
واليت تعطي منتوجا،  أن العملية  هي تسلسل أنشطة منطلقة من نفس السبب،«  مفالك يقول      

  .)2(»خدمة أو معلومة هلا قيمة بالنسبة لزبون داخلي أو خارجي
العملية بأا جمموعة من األنشطة منسقة فيما بينها من أجل حتقيق إنتاج ما،  دورياث وعرفت      

ريا فعليا علـى األداء  ثـأتكما متارس  (FCS)تواها ترمجة العوامل األساسية للنجاح ويتم على مس
  .)3(املطلوب

العملية بأا تتابع ألنشطة ما تؤدي إىل نتيجة أو خمرجات هلا قيمة «  شاميب و هام وقد عرف      
  .»بالنسبة للزبون وذلك من خالل العديد من املدخالت املستعملة 

   :ايلتفيقترح التعريف ال   لورينوأما بيار       

                                     
                                               .                101.،ص2001عبد الحي مرعي،كمال خلیفة أبو زید،محاسبة التكالیف،دار الجامعات الجدیدة للنشر،مصر،)1(

)2(  DORIATH, B., Comptabilité de gestion, Ed. Dunod, Paris, 1999, p. 85. 
)3(  DORIATH, B., Contrôle de gestion, Ed. Dunod , Paris, 1999, p. 111. 
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العملية هي جمموعة من األنشطة املرتبطة فيما بينها بواسطة تدفقات للمعلومات أو املواد واملتحدة «
  .»لتقدمي منتوج مادي أو ال مادي 

       
  
  
  
  
  
  
وبصفة عامة ميكن القول أن العملية تتمثل يف سلسلة من األنشطة هلا هدف مشترك تسـاهم يف   
 وموجهة إىل زبون  ائي وميكن اعتبار كل من التصنيع، تطوير املنتوجات .اج سلعة أو خدمةنتإ

  .اجلديدة، الصيانة،الفوترة أمثلة عن العمليات
نقصد بالعملية جمموعة من األنشطة موجهـة حنـو   « :فيقوالن خلواطرةو اكستري أما األستاذان 

   .)1(» ةمادي غري أو ةمادي اتمجايل وتسمح باحلصول على خمرجإهدف 

بذلك فإن مفهوم العملية ميكن حتديده على أنه تتابع لألنشطة داخل نفس الوظيفة أو جمموعـة   و
  .خلدمةاأنشطة متبادلة 

وللتوضيح نقدم الشكل التايل الذي يبني مثاال من خمتلف عمليات املؤسسة فريكز خاصـة علـى   
  .اإلمداد داخل املؤسسةعملية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
)1(  KHOUATRA, D. et LEXTRAIT, T., op. cit. p. 141. 
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  .مثال عن عملیة اإلمداد في مؤسسة ما ): 2 – 3( الشكل رقم 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 قسم المشتریات  قسم  اإلنتاج  قسم  التخطیط      القسم التجاري

  
  القیام بأفعال

 التنشیط

تحضیر 
  خطة 

 استراتیجیة

  
 التجمیع

  
  اختیار 

 وردینالم

  
مفاوضة 

 العقود

  
 التصنیع

  
تنظیم 

 التخطیط

  
  زیارة 
 الزبائن

  
وضة مفا

 العقود

  
  تنظیم

 المیزانیة

  
 المراقبة

تسییر 
  المخزون

  )المدخالت(
 

  متابعة
  االستالم 

 

  
  المتابعة

 

  
  تخطیط

  القدرات

  
  تسییر

  الطلبیات

 المدیریة العــامة 
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  :تصنيف العمليات -2
  :تصنف عمليات املؤسسة وفق عدة معايري نذكر منها ما يلي 

  : التصنيف على أساس املستوى االستراتيجي -2-2    
  : يار إىلا املعذتصنف العمليات حسب ه

  .نشاط معني تنفيذالعمليات املصغرة اليت تتشكل من اإلجراءات املنجزة داخل مصلحة ما دف  -

  .الشراء والبيع مثال ةاألنشطة العملياتية اليت تتوافق مع األنشطة اجلارية للمؤسسة كعملي -
قطاعـات  بقـت  سواءا تعل ،العمليات االستراتيجية اليت تشتمل على تغريات هامة يف املؤسسة -

  .األنشطة أو تطور األنشطة العملياتية أو التوجهات االستراتيجية

  :التصنيف حسب األمهية -2-3    
  :ا املعيار إىلذتصنف العمليات حسب ه 

الزبون النهائي كعملية أخـد الطلبية،التسـليم،الفوترة   على  مباشرة ثرالعمليات الرئيسية اليت تؤ -
  .والتحصيل

  .ة اليت تساهم بطريقة أو بأخرى يف تشغيل العمليات الرئيسية كعملية التوظيفالعمليات املدعم -

  : خصائص العملیات -3

  : جمموع العمليات هلا ثالث خصائص أساسية تتمثل فيما يلي
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إا يف الغالب تقطع عرضيا التنظيم السلمي، وكذا األقسام العملياتية الكربى للمؤسسة مثـل   -
  إخل ...يق، املبيعات،املستخدمني، التخطيط، املشترياتالدراسات، اإلنتاج التسو

  . وحيد إمجايلكل عملية أو سياق هلا خمرج  -
  كل عملية أو سياق هلا زبون داخلي أو خارجي  -
جتدر اإلشارة هنا إىل أن مفهوم العملية يقدم فائدة يف التحليل ويضيف مفهوما أخرا هو النظام  و

  .عناصر تتأثر ببعضها البعض وتفضي إىل هدف مشتركجمموعة متجانسة من ال باعتباره
وبصفة عامة ميكن القول أن العملية تتمثل يف سلسلة من األنشطة هلا هدف مشترك، تسـاهم يف  
انتاج سلعة أو خدمة،وموجهة إىل زبون ائي، وميكن اعتبار كل من تصنيف، الفوترة،الصـيانة،  

  .تطوير املنتجات اجلديدة،أمثلة عن العملية
  
  
  
I- 2-3-  التكلفة)  مسببات(مؤشرات :  

يف املرحلة األخرية ألي طريقة حتليل للتكاليف ال بد من وجود أداة لربط التكلفة النهائيـة        
تعددت املصطلحات فنجد مؤشرات التكلفة،حمثاة التكلفة،مؤشـرات   ABCمبواضيعها يف طريقة 

ـ   التكلفة، وحىت وحدات العمل، لكن امل ثاةالنشاط وحم ه ذيزة األساسية هنا تتمثـل يف كـون ه
ـ  ه ذاملؤشرات تقيس من جهة حجم نشاط املستهلك، ومن جهة ثانية تفسر سبب استهالكه، ه

  .العالقة السببية تزيد من مصداقية التحليل
  :مؤشر أو مسبب التكلفةمفهوم  -1

التكلفة هو وسيلة الربط بني تكلفة النشاط واملخرجات مـن املنتوجـات    )مسبب(مؤشر 
  .)1(عكس خمرجات النشا طياخلدمات وبالتايل فهو قياس كمي وو

منتوجـات  (مؤشر التكلفة هو صيغة جديدة لوحدة العمل تسمح بربط التكاليف باملواضيع       
كما هو الشأن بالنسبة لوحدة العمل الكالسيكية جند فكرة قياس اإلنتاج اليت تنطبق  )أو خدمات

                                     
 .29ص . 2000.رفي المجاالت التطبیقیة، الدار الجامعیة الجدیدة، اإلسكندریة، مصھاشم أحمد عطیة، محاسبة التكالیف  )1(
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على نشاط بطريقة أخرى، على غرار مؤشر التكلفة  الـذي  ليس على مركز حتليل حماسيب ولكن 
  . )2(يسمح بقياس درجة إجناز نشاط ما

اختيار "يقول أن  إذ ABC أن مصطلح وحدة العمل يبقى صاحلا بالنسبة لطريقة (P.Lorino) يعتقد
، حيـث يعيـد   "وحدة عمل صادقة لكل نشاط،تسمح حقيقة بقياس مستوى خمرجات النشا ط 

تفقده أبدا، حيث حسب رأيـه تسـمح حبسـاب     ال ة العمل املعىن الذي جيب أنلورينو لوحد
  .اإلنتاجية اإلمجالية للنشاط وكذلك تكلفته الوحدوية وتقوم بتخصيص التكاليف

وجوده، ارتفاع أو اخنفاض مسـتواه يتعلـق    إن البحث عن األسباب املؤثرة على النشاط،      
وتتـرجم  " Cost-Driver" م اإلجنليزي هلذه األخـرية هـو  املفهو.أساسا بتحديد ما يسبب التكلفة

أو مؤشر التكلفة الذي هو عبارة عن وحدة قياس لتحميـل   "sinducteur des coût" بالفرنسية إىل
تكاليف األنشطة على املنتوجات أو اخلدمات، وهو يساعد علـى معرفـة تكـاليف األنشـطة     

  .وتفسريها وقياسها
  
 .القياس ليست بالضرورة سببا للتكلفة، ألا ال تصف إال ارتباطا إن وحدة«: انكهلذا يقول بو و
لدى جيب تفـادي  . ليس دائما ظاهرة تطلق نشاطا متجانسا والذي ينتج عنه تلك التكلفةهي  و

مبسبب التكلفة أو مؤشر التكلفة حيث حيتفظ ـذا   )وحدة العمل(تعويض املصطلح الكالسيكي 
   .)1(»األخري ألسباب التكاليف

  : صنيف مؤشر التكلفةت -2
  : ميكن التمييز بني مفهومني ملؤشرات التكلفة      

  .يعترب استهالك تكاليف األنشطة على مستوى مراكز األنشطة :املؤشر اهليكلي -
ويعترب هدا املؤشر العنصر الذي يسمح بقياس استهالك األنشـطة مـن طـرف    :  املؤشر العملي -

استهالك املنتوجات لألنشطة  وهو  يشبه بذلك وحـدة   املنتوجات، كما يعرب عن وسيلة حساب
العمل يف التكلفة الكلية التقليدية باإلضافة إىل التصنيف السابق الذكر ميكن أن منيز حسب كوبر 

(Cooper) 2(أربع أنواع من املؤشرات املتوافقة مع أربع مستويات ال سببية(. 

                                     
)2(  KHOUATRA, D. et LEXTRAIT, T., op. cit. p. 149. 
)1(  BOUQUIN, H., Comptabilité de gestion, 1er édition , Ed. Economica , Paris, 2000, p. 141. 
)2(  BARANGER, P., MOUTON, P., Comptabilité de gestion, Ed. Hachette, Paris, 1997, p. 183. 
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  .مؤشرات مرتبطة باحلجم -
  .ممؤشرات مرتبطة بالتنظي -
  . مؤشرات مرتبطة بوجود املنتوج -
  .مؤشرات مرتبطة بالدعم العام -

هنا إىل أن ميل و فوملان قدما تصـنيفا ملؤشـرات التكـاليف لتوزيـع األعبـاء       نشريكما       
  .)3( اهليكلية،أين حيسب النشاط بشكل إجراءات كما يلي

األمر بالطلبيات واستقبال أو  ، ويتعلق)اإلمداد(إجراءات متعلقة بالوظيفة اللوجيستيكية   -
  .توزيع السلع، الشيء الذي يتطلب يد عاملة سواء يف الورشات أو املصاحل اإلدارية

  
  
  
  
  
  
  .إجراءات ترتبط باحلفاظ على توازن وظيفة اإلنتاج -
  .إجراءات تتعلق مبراقبة النوعية -

  .إجراءات تتعلق بالتغيريات أو التجديد -    
  : حتديد مؤشرات التكلفة -3
يعمل متخذ القرار على تعظيم املنفعة املتوقعة من تطبيق نظام التكاليف على أساس األنشطة       

ا يتوقف يف ذاملتمثلة يف مستوى الدقة املتميز، الذي يتصف به النظام يف خمرجاته من املعلومات، ه
ى ضوء اختـاذ  حقيقة األمر على كفاءة حتديد مؤشرات التكلفة، ويتم حتديد مؤشرات التكلفة عل

  :)1(القرارين التاليني
  . يتناول حتديد عدد مؤشرات التكلفة اليت حيتاج إليها النظام ككل :القرار األول -

                                     
)3(  DORIATH, B., Contrôle de gestion, op. cit. p. 111. 

 .31.32ص، .ھاشم أحمد عطیة،  مرجع سبق ذكره، ص )1(
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ختتص بتحديد نوع مؤشرات التكلفة الذي جيب استخدامه مبا حيقـق اخنفـاض يف    :القرار الثاين -
  . هتكلفة تطبيق النظام دون املساس مبستوى الدقة املستهدف ملخرجات

  : وجيب أن تتوفر يف مؤشرات التكلفة مجلة من املميزات أمهها
  .ا اخلاصةسهولة احلصول على البيانات  -
  .أن تكون قابلة للقياس -
  .أن تتميز بأعلى درجة ارتباط مع جمموع تكاليف النشاط -
  .ينبغي أن يكون مؤشر التكلفة مقياسا متجانسا على حنو معقول لناتج كل نشاط -

، وإن كان يزيد من درجة )مسببات التكلفة(هنا إىل أن زيادة عدد مؤشرات التكلفة  ندكر و    
دقة خمرجات النظام، إىل أن التوسع يف عددها ونوعيتها قد جيعل هدا النظـام املقتـرح مكلفـا    

  .)2(لذلك يتعني مراعاة مجلة من العوامل عند حتديد العدد املناسب من مسببات التكلفة.ومعقدا

من الواضح أنه كلما زاد عدد مؤشرات التكلفة تتوقع مسـتوى دقـة    :  الدقة  املتوخـاة   درجة - أ
ن هناك عالقة طردية ذا النظام، إذمرتفع لبيانات التكاليف ويف نفس الوقت ترتفع تكلفة تطبيق ه

 . بني مستوى الدقة املطلوب وعدد مؤشرات التكلفة
  
تصنعها املؤسسة من حيث عدم جتانس استخدام  كلما زاد تنوع املنتوجات اليت: تنوع اإلنتاج -  ب

ايل لعناصر املدخالت  يتطلب األمر عدد مؤشرات تكلفة أكـرب حـىت   تأي منها لألنشطة، وبال
  . تعكس استهالك كل منتوج  لألنشطة

  : مجايل التكاليفإنسبة تكلفة النشاط إىل  -جـ 
ا ذضافية للمؤسسة ضئيلة، هلفة اإلمجايل التكإهناك بعض األنشطة تكون نسبة تكلفتها إىل       

ال يتطلب تعدد مؤشرات التكلفة حىت وإن اشتملت على أعمال غري متجانسة وإمنـا ينظـر إىل   
  .ا النشاطذاملؤشر الذي له درجة ارتباط أكرب مع جمموع تكلفة ه

 أما األنشطة اليت تكون نسبة تكلفتها إىل إمجايل تكاليف املؤسسة معتربة فإن اسـتخدام مؤشـر  
واحد للتكلفة سيشكل خطر اخنفاض مستوى الدقة املرغوب، وتزداد احلاجة إىل التأكيـد علـى   

  .ا النشاطذجتانس األعمال اليت حتمل مبؤشر تكلفة وحيد داخل ه
                                     

)2(  BARANGER, P., MOUTON, P., op. cit. p. 183. 
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  ):جتميع بيانات مؤشرات تكلفة (تكلفة القياس  –د 
ـ  اخلاصةف ا كان مؤشر التكلفة اليت مت اختياره يتميز بصعوبة جتميع التكاليذإ       ا يعـين  ذبه ه

ا التوسع تفـوق  ذا جيب التأكد من أن املنفعة النامجة من هذا املؤشر، هلذتكلفة مرتفعة يف قياس ه
  .تكلفة جتميع البيانات

ا تبني أن التوسع يف عدد املؤشرات لن يؤدي إىل زيادة تكلفة القياس نتيجـة أن البيانـات   ذأما إ
 إنه يكون من املالئم التوسع لرفع درجة الدقةه املؤشرات متاحة بسهولة فذاخلاصة.  

ـ     وذإذن قرار حتديد عدد ونوعية مؤشرات التكاليف  ه ذارتباط عكسـي بتكلفـة قيـاس ه
  .املؤشرات

II - بناء النموذج :  
كما يطلق عليها احملاسـبة عـن طريـق    Activity Based Costing  احملاسبة على  أساس األنشطة

ب األنشطة باإلضافة إىل حماسبة األنشطة، تعترب نظـام حماسـبة   األنشطة أو طريقة التكاليف حس
تكاليف جديد يقوم بتحميل تكلفة املوارد املستهلكة  على املنتوجات  وذلك من خالل عالقات 

  .سببية بني املوارد املستخدمة من جهة، و األنشطة واملنتوجات من جهة أخرى
  

  

  : التالية الطرق التقليدية حلساب التكاليف توضح العالقة
  
  
  

  :طريقة التكاليف على أساس األنشطة  غريت النموذج السابق ليصبح أكثر تطورا كما يلي
  
  
  

  :إن منوذج األنشطة حسب العالقة السابقة يعتمد على مبدأين أساسني مها
  .ستهالك األنشطة للمواردا -
  .ستهالك مواضع التكلفة املختلفة لألنشطةا -
  :لنموذج يف الشكل التايلوميكن متثيل هذا ا  

المنتوجــــــــات
    

  األعبــــــــــــــــاء  مراكز التحلیــــــــل

  ـــــــواردالمـــــ  األنشطــــة  مواضع التكلفة
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  طریقة محاسبة األنشطة ) : 3 – 3( شكل رقم 
  
  
  
  

         
  قسم ثانوي                                                                              

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اتجاه انطالق األنشطة واالستھالكات                                  
  .اتجاه تحمیل التكالیف                         

Source: H.Bouquin, Comptabilité de Gestion, Economica, Paris, 2000, P.138. 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
ـ  -األقسـام املتجانسـة  -هناك  فرق واضح بني الطريقة التقليدية حلساب التكاليف    ةو الطريق

، حيث  جند يف الطريقة األوىل أن األقسـام  ABCاحلديثة املتمثلة يف احملاسبة على أساس األنشطة 
على أساس أنشطة أساسية، واألقسام الفرعية على أساس أـا تـدعم األقسـام     الرئيسية متارس

 الشـيء الرئيسية، يف حني جند يف طريقة األنشطة قسم فرعي ميارس أنشطة أولية وثانوية، ونفس 
لكي حتمل تكلفة األنشطة إىل مواضع التكلفـة يـتم أوال حتميـل     و. بالنسبة لألقسام الرئيسية

نوية على األنشطة األولية وهذا ما يشبه إىل حد ما تفريـغ أعبـاء املراكـز    تكاليف األنشطة الثا
  .الفرعية يف املراكز الرئيسية يف طريقة األقسام الرئيسية

  :ميكن التمييز بني النموذج التقليدي ومنوذج األنشطة يف عدة فروق ندرجها يف اجلدول التايل
  

  الموارد المستھلكـــــــة

  أنشطة  ثانویة             أنشطة  أولیة
  قسم  رئیسي  

 أنشطة ثانویة أنشطة أولیة

 المنتوجات
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  )1(ABCالتقلیدیة و الحدیثة    مقارنة أنظمة تحلیل التكالیف:  )2 -3(  جدول رقم
  

 طریقة األنشطة الطریقة التقلیدیة  الخصائص
  اهلدف -
 االهتمام -
 نقطة القياس -
 الفرضية -
 التركيز -
  حنرافاتاال استعمال -
  املعايري -
  راقبةامل خصائص نظام -
 السلوك -

  مراقبة التكاليف  -
  التكلفة النهائية للمنتوجات -
  النتيجة النهائية -
  مترابطة -
  أشخاص أو مراكز التكلفة -
  توازن حماسيب ومسؤوليايت -
  املسبقة، الساكنة  -  
إىل امليزانية، نظام  استنادبعد وحيد،حمدد،  -

  .مايل فقط
 املعايري احترام -

  حتليل العمليات -
 األنشطة -
 العملية -
 غري مترابطة  -
 املؤسسة -
 ملستمراالتحسن  -
  متوسط متحرك، املقارنة مع  -

  األفضل
-  )2(  Bench Marking  

       أبعاد ال متناهية، نظام  -        
  مايل ومادي  استراتيجي،

  التطور  املستمر -    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
 )1( LEBAS, M., op. cit, p. 58. 

 )قياس األداء(ت املسجلة لدى مؤسسة ما مع تلك احملققة عند األفضل مقارنة اإلحنرافا )2(

  ھذا الشيء ھو
 سلة خصائص

  ال بد من عملیات لخلق
 ھذه إلخصائص

  ائن یرغبونھناك زب
  .في شيء مــا

  یجب توزیعھــا
 على األقســـام

  
 ھنــاك تكــالیف

  كل قسم یقدم
  خدمات متجانسة

  توازي تمثیل المنظورین التقلیدي وعلى أساس األنشطة:   4- 3شكل رقم 
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Source : A. Hamadouche, op. cit. p. 103. 
  
  

II-1 -  اإلجراءات القبلية لتنفيذ الطريقة :  
 : دفحتديد اهل -1

و طريقة احملاسبة على أساس أنشطة ال بد مـن  أتنفيذ نظام  صعوبات وعوائقللتقليل من       
حتديد أهداف موضوع العمل وتكوين فوج العمل، من الضروري حتديد األهـداف الواجـب   

باعتبار هذا النظام  P. Mevellecحتقيقها من خالل تشغيل نظام حماسبة األنشطة وهذا كما يرى 
  .)1(سعي حنو منذجة تشغيل املؤسسات وبقدر ما ه ،د حلساب التكلفةليس جمر

 : وضوح العمل -2

                                     
)1(  MEVELLEC, P., Comptabilité à base d’activités, Encyclopédie  de gestion et de management, sous la 

direction de Robert le Duff , Ed. Dalloz, Paris, 1997, p. 161. 
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ؤسسـة  املال يد أن تكون أهداف وضع نظام حماسبة أنشطة واضحة ومعلومة من طرف       
 .وعلى رأسها املسريين، ألن الشفافية هي الطريقة الوحيدة إلجناح العمل خالل مسامهة اجلميع

 :تكوين فوج العمل -3

تنفيذ جيب تشـكيل  الإلجناح مشروع نظام التكاليف على أساس األنشطة ووضعه موضع       
فوج عمل يتكون عموما من مسؤولني عمليني يشرفون على انطالق املشـروع باإلضـافة إىل   

  .أعضاء من مديرية املؤسسة من خالل املسامهة يف اختاذ القرارات وتنفيذها
 

II -2- حتديد األنشطة :  
ن استعمال مجلة من الطرق لتحديد أنشطة املؤسسة بصفة شاملة أهم هذه الطرق تكمـن  ميك      

باإلضافة إىل متابعـة   .من خالل مصاحل وأقسام وفروع املؤسسة ،يف االعتماد على اهليكل التنظيمي
الطريقة األوىل ال ختدم غرض حماسبة األنشـطة أمـا    أن هنا  إىل و نشريالعمليات داخل املؤسسة، 

نية فتمتاز بالتعقيد، هلذا مت اقتراح أسلوب أو طريقة املصفوفة الذي هو عبـارة عـن تقـاطع    الثا
  .املسؤوليات والعمليات واختيار أمهها

II- 3 – املفاضلة بني األنشطة :  
دف بلوغ نتائج مقبولة جيب احملافظة على الدقة واملرونة من خالل اختيار األنشطة اليت متتاز       

  از بنفسـجتميع األنشطة اليت متت على أساسالعدد املعقول من أجل تفادي أي تعقيم، بالتجانس و 
  

السلوك االقتصادي باإلضافة إىل األنشطة العامة أو املشتركة، كما جيب حذف األنشطة والقيمـة  
  .املضافة الضئيلة عن طريق استخدام أفضل املوارد

  )ABC(ل نظام مخطط التحلیل الذي یسبق تشغی:   )5-3( الشكل رقم
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تحدید میدان الدراســـة

 منظور حسب الوظائف

  جمع المعلومات
 بواسطة الجلسات

  جمع المعلومات
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لتحقيق األهداف السالفة الذكر من جتميع األنشطة وحـذف األنشـطة ذات القيمـة     و
املضافة الضعيفة وجب التوفيق بني البساطة واملالئمة يف تقسيم املؤسسة إىل مجلة مـن األنشـطة   

  : واختيار أفضلها والشكل املوايل يوضح ذلك
  
  

  األنشطة           
  
  
  
  
  

                                                                                                            

 اختیار الموردین 
 إعداد الطلبیة 

 استقبال السلع 
 مراقبة النوعیة 

 الشــــراء

 زیارة محالتھم 

 التحقق من الحالة المالیة 

 التأكد من النوعیة و الجودة 
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   واإلشھارالقیام باإلعالن                                             
  بالزبائن االتصال                                             

  السلعة البیع               المفاوضة حول العقد                      طرق تسلیم                        
  السلعة                                الشحن والتفریغ  إرسال                                            

  ضمان الخدمات ما بعد البیع                النقل والتأمین                                             
  
  
  II-4- ري على األنشطةثأتال:  
ري على األنشطة مـن  ثبعد حتديد خمتلف أنشطة املؤسسة واختيار أفضلها وتقييمها تأيت مرحلة التأ 

  : خالل
   .إلغاء األنشطة عدمية القيمة من خالل التعرف عليها  بواسطة الزبون -1
 وتطوير األنشطة ذات القيمة املضافة من خالل  البحث عن التحسينات املمكنـة  حتسني -2

باإلضافة إىل قياس األداء عن طريق تطوير املهـارات   .على مستوى املهام املكونة للنشاط
 .ذات الكفاءة العالية دف ربح الفعالية

  : (reengineering) إعادة تشكيل العمليات -3
ه األخرية من خـالل التـأثري   ذوالعمليات ال بد من التركيز على ه نظرا للعالقة بني األنشطة

  .ا من خالل حتسني العمليات ذات القيمة املضافة املرتفعة والتخلي عن عدمية القيمةذعليها وه
  
  
  
إدا كانت تكلفة بعض األنشطة مرتفعة جدا يتطلب األمر : اجناز بعض األنشطة لدى الغري -4

و ذمن خالل التكفل ا من طـرف خمتصـني    .لدى الغريعلى مسيريي املؤسسة إجنازها 
  .التدقيق، تسيري األجور ،كفاءة كبرية كاإلطعام، الصيانة، املراجعة العامة

 .تتم بواسطة توزيع القدرات واملوارد املنجزة و: املوازنة بني األنشطة -5

 
III- خطوات تطبيق احملاسبة على أساس األنشطة :  

  
  :  حتديد األنشطة -1

  . من خالل نظام املعلومات املتوفر لدى املؤسسة يتم حتديد األنشطة املوجودة      
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  : حساب تكلفة األنشطة -2
املبدأ األساسي لطريقة تكاليف األنشطة هو أن املنتوجات ال تستهلك التكاليف مباشرة بل       

أساسية علـى  تستهلك أنشطة تستعمل بدورها موارد، حيث يتم تقسيم مراكز العمل إىل أنشطة 
  . أساس الدراسة الدقيقة للوثائق احملاسبية  ويتم توزيع تكلفة كل مركز عمل بني األنشطة

 ( ressource driver) يف حالة عدم التمكن من ختصيص التكاليف مباشرة نستعني مبسبب املوارد و

  .شبه مفاتيح التوزيع يف الطرق التقليديةي الذي
  
   :املوارد كالستهالكشف العوامل املفسرة -3

ه املرحلة يتم البحث عن العامل املفسر واألساسي لتغري كـل نشـاط يف اسـتهالك    ذيف ه      
  :املوارد، ويسمى هدا العامل مبؤشر التكلفة وحيسب على النحو التايل

  
                                            

   
                                                       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
   :جتميع األنشطة حول مؤشرات التكاليف - 4

يتم جتميع  ايف بعض املؤسسات اليت متتاز بكثرة األنشطة وتعددها ال ميكن حتليلها كلية لد        
  .ه األنشطة اليت هلا نفس مؤشر التكاليف يف مراكز التجميع ذه
  : حتميل تكلفة األنشطة إىل مواضع التكلفة - 5

  إمجايل املوارد املستهلكة من طرف النشاط
  =  لفةالتكلفة الوحدوية ملؤشر التك

 عــدد املؤشــــرات                                                       
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التوصل إىل تكلفة املنتوج بتجميع قيمة استهالك األعبـاء املباشـرة وتلـك اخلاصـة     يتم       
  .مبؤشرات التكلفة الناجتة عن مراكز التجميع

IV- حساب التكاليف باستعمال طريقة تكاليف األنشطة :  
  : خلطوات التاليةاتباع إتتم حساب التكاليف من خالل 

  : تسجيل وتبويب التكاليف الغري مباشرة -1

ويكون على مستوى مراكز ا لتكاليف واليت تنشأ حسب درجة دقة املعلومـات املـراد        
   .احلصول عليها

  : وضع قائمة األنشطة -2
يتم حتميل التكاليف الغري مباشرة إىل األنشطة ويتم وضع عامل يفسر التغري الذي حيدث       

يف مركـز التجميـع    وجتمع كل األنشطة اليت هلا نفس املؤشـر  )مؤشر التكلفة(لكل نشاط 
املوحد ويسمى كذلك بالقسم املتجانس وبالنسبة لتحميل املوارد على األنشـطة ميكـن أن   

   .ا كان هناك ارتباط بني األعباء والنشاطذيكون دون حسابات أولية إ
  : اختيار املؤشرات -3

 أو متعلق بعـدد ، )ساعات، منتجات(ميكن أن يكون املؤشر معربا عنه بعدد الوحدات       
ـ   ،السالسل اليت أنطلق العمل ا ا ذأو عدد مصادر مكونات منتوج ما، حيث  يسـتعمل ه

املؤشر يف حتميل تكلفة النشاط على املنتوج إىل جانب تغيري تكاليف األنشطة وحساا ومـن  
  : بني املؤشرات املستعملة جند

يـات، اسـتقبال   عدد املراجع أو مصادر مكونات منتوج ما ويتعلق باألنشطة، تبادل للطلب -
  .إخل...الطلبيات، حساب املوردين

  .إخل...عدد طلبيات الزبائن واملتعلق باألنشطة، الفوترة، املتابعة -
  .إخل...، دراسات، إشهارثأحبا:  عدد النماذج -    
  

  : جتميع األنشطة من خالل املؤشرات -4
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شطة نفس املؤشر، ف تكوين مركز جتميع أو مركز أنشطة حبيث يف كل مركز يكون لألنذ
وبذلك فإن األعباء الغري مباشرة املوزعة يف املرحلة الثانية على األنشطة توزع هنا عن طريـق  

  .مؤشر
  : وتتم وفقا للعالقة التالية: حساب تكلفة املؤشر -5

                                                        
                                                                                         

  : حتميل األعباء غري املباشرة على املنتوجات -6
ا على أساس مؤشر التكلفة الذي يلعب نفس دور وحدة العمل املعروفة يف الطـرق  ذوه     

  .بارلو وسيمونخلطوات السابقة من خالل الشكل املقترح من طرف االتقليدية ويتم توضيح 
  

V- تقال من التكاليف على أساس األنشطة إىل التسيري على أساس األنشطةاالن :  
مكانية توسيع استخدام طريقة احملاسبة على أساس األنشطة لتشمل جمـال  إلقد متت مالحظة      

التسيري على  ( التسيري بعدما متت استعمال حماسبة النشاط يف مؤسسات عديدة وأصبحت تسمى
تسيري التكـاليف علـى أسـاس األنشـطة      (سمى كذلك بـ كما ت ABM )أساس األنشطة 

(MABC) وهو عبارة عن تطبيق تسيري نظام تكاليف األنشطة(.  
تنظر إىل عمل املؤسسة باعتبارها جمموعة أنشطة مترابطة تؤدي يف األخـري   ABMإن طريقة 

وتطبيقـه يف  وتم باألنشطة اليت تطور املؤسسـة   )1(إىل زيادة القيمة املضافة بالنسبة للزبون
  .خلطوات الثالثة األوىل السالفة الذكر يف نظام تكاليف األنشطةااملؤسسة يعتمد على 

هنا إىل أن اهلدف األساسي للتسيري  على أساس األنشطة يتمثل يف تـوفري حاجيـات    و نشري
، كمـا تسـتعمل املعلومـات    )2(الزبون، كما يهدف إىل املساعدة على حتسني قيمة الزبون

ـ  يف خمتلف األنشطة التجارية حبيث جـاءت بإضـافات   ABMليها من املتحصل ع  يف تمتثل
عداد املوازنات على أساس األنشطة، قياس األداء واعادة ختطيط العمليات إختفيض التكاليف، 

  .التجارية
  

   طریقة حساب التكالیف النھائیة، ملخص معالجة األعباء حسب منظور األنشطة):  6 – 3( الشكل رقم 

                                     
   .                                                                                                   91.،ص2003سییر،منشورات دار اآلفاق،الجزائر،أحمد شقرون،محاسبة الت)1(
                                                                  .                                                                            9.أحمد صالح عطیة،مرجع سبق ذكره،ص)2(

  املوارد املستهلكة                        
  =  تكلفة املؤشر 

 عـدد املؤشرات                      
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 مجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــوع األعبـــــــــــــــــــــاء

 األعبـــــاء غـیـــر المباشــــرة

  4القسم 3القسم  2القسم  1القسم 

  المنتوج 
3 

  المنتوج
2  

  المنتوج
1 

التكالیف المحددة حسب القسم أو 
حسب مركز المسؤولیة فككت إلى 

 تكالیف حس النشاط

تجمیع التكالیف حسب النشاط عن 
  طریق

 "محثاث موارد"

 مراكز التجمیع

ربط التكالیف بمواضیعھا عن 
  طریق 

 "محثاث التكالیف"

 تستھلك التي تستھلك المنتجات أنشطة موارد

Source:A.Berlaud,C.Simon,op.cit,P.211. 
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ا األساس يعترب التسيري على أساس األنشطة أوسع نطاق من حماسبة تكاليف األنشطة ذعلى ه 
  A B Mمظلة ): 7-3(شكل رقم        :والشكل التايل يوضح ذلك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جهود التحسني املتواصلة -نشاط عملية مؤشرات التكلفة               -
  التغيري يف خمططات العمليات -التكاليف على أساس األنشطة               -    

 A.B.Mمظلة        
Source : A. Berlaud, C. Simon, op. cit. p. 213. 

إن طريقة احملاسبة على أساس النشاط مشلت مراقبة التسيري حيث أعطت بـذلك مرونـة        
قة بينهما، والبحث عن تكلفة معياريـة  أكثر يف التحليل باعتماد مبادئ النشاط وطبيعة العال

  .)1(للنشاط من خالل وضع وحدات عمل معيارية 
بعض القواعد الواجب احترامها لإلدخال النـاجح للتحليـل علـى      )2(لقد حدد بيار لورينو 

أساس األنشطة على مستوى املؤسسة مع األخذ مببدأ األولوية يف مراحل اإلدخـال وعـدم   
  : ه القواعد تتلخص فيما يليذالحقة، ه تأخري مرحلة إىل مرحلة

  .أن تكون ثقة املسريين يف هذه التجربة ثقة كاملة -
   .الثقافة القدمية بالتخلي عنا النظام يؤدي إىل إنشاء ثقافة جديدة يف املؤسسة ذن وضع هإ -
  .تبعةخلطوات املاالتحديد املسبق لنتائج التغريات على طرق ووسائل التسيري املقدمة يف  -     

  . هانظرا ألمهية التغري احلاصل داخل ،تقسيم املهام داخل املؤسسة -
ال ميكن إلغاء األنشطة اليت بنيت من قبل وإمنا إعادة البناء من جديد وتطـوير مـا هـو     -

  .توفر نظام جيد للمعلومات داخل املؤسسةو.موجود

                                     
  .73. بولقصیبات محفوظ، مرجع سبق ذكره، ص )1(

)2(   LAUZEL, P., TELLER, R., Contrôle de Gestion et Budget,7eme édition, Ed. Sirey, Paris, 1994, p. 140.  

A.B.M 
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التفريق بـني وحـدات    و.طةتغيري اهليكل التنظيمي للمؤسسة من خالل حتديد قائمة األنش -     
  .العمل ومؤشرات التكلفة لألنشطة والبحث عنها

حتديد التكاليف املعيارية على أساس املعطيات احملاسبية املستمدة من احملاسبة العامة لكـل   -
  .املؤشرات، والعمل على إجياد متثيل له عالقة مع التحليل باألنشطة

شطة نقطة االنطالقة يف بناء لوحة قيادة التسـيري  العديد من الكتاب يعتربون طريقة حماسبة األن
يف مؤسسة صناعية مثال أين تسود غزارة املعلومات عملية انتقاء مسـبب التكلفـة كنقطـة    

و ميكن تلخيص مـا  . مفتاحية يسمح بالتصرف بسرعة و التدخل الناجح على عناصر التكلفة
  :إليه يف أربعة مراحل أساسية اتطرقن

يتعلق األمر أساسـا بتخفـيض التكـاليف و اآلجـال             :فتاحي للنجاحتعريف العامل امل -1
  .و حتسني النوعية

األنشطة الكلية و اليت جيب أن تؤثر علـى مسـتواها لبلـوغ    :رصد األنشطة أو جتميعها -2
 .األهداف احملددة

 .مبعىن اليت تزيد يف املردودية:البحث عن عوامل النجاعة هلذه األنشطة -3
اليت هلا تأثري على عوامل النجاعة يف الغالب نعتمد علـى حمثـات   :شرات القيادةحتديد مؤ -4

 .األنشطة ألا هي اليت تسببها
تعتمد املؤسسة على العديد من التقنيات احلديثة يف جمال التسيري خاصة منها التحليل املقـارن  

كذلك مـا  .فروقاتمبعىن املقارنة مع األفضل مثال مؤسسة منافسة هلا و العمل على تقليص ال
يعرف بالتكلفة املوضوعية أو املستهدفة و هي طريقة يابانية تعتمد على اجلانـب التسـويقي   
لإلنتاج و تدرس التكاليف على مدى دورة حياة املنتوج،حيث تعمل علـى حتديـد سـعر    
كهدف جيب أن ال تتجاوزه أي أن سعر البيع وفق هذه الطريقة ال ميثل جممـوع التكـاليف   

اهلامش املرغـوب  .يه اهلامش،بل إنه يشكل عتبة ال جيب جتاوزها حتت ضغط املنافسةمضافا إل
و نلخص يف الشكل املـوايل عالقـة   .إذا طرح من سعر البيع حنصل على التكلفة املوضوعية 

حماسبة األنشطة بأنظمة القيادة و إعداد خمططات العمل انطالقا من العوامل املفتاحية للنجـاح  
 .  األنشطة الكلية و روابط السببية بني حمثات النجاعة و العملياتاليت نستشفها من 

      



الطريقة املطورة حلساب التكاليف                                         الفصل الثالث                                                                                                                 

     154

  في جزئھا المتعلق بالتكالیف) ABM(و ) ABC(إحكام تنظیم : ) 8 – 3(  شكل رقم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 لوحة القیادة

 3مؤشر 2مؤشر 1مؤشر 

 مخطط العمل

 3العمل  2العمل  1العمل 

مؤشر 
 1التكلفة 

مؤشر 
 2التكلفة 

مؤشر 
 3التكلفة

تكلفة    
 1المنتوج

تكلفة المنتوج 
 ن

 2المورد  1المورد 

 2نشاط  1نشاط 

مؤشر 
 1النشاط 

مؤشر 
 2النشاط 

كلفة المنتوج 
1 

  تكلفة المنتوج
 ن

 3نشاط 

 توجیھ

 توجیھ

Source: Michel Gervais, Contrôle de gestion. 7ème edition, Ed. Economica, Paris, 2000,  p.244. 
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IV- تقييم طريقة حماسبة األنشطة:  
IV-1- 1(نشطةاإلضافات العامة لطريقة حماسبة األ( :  

األنشـطة لغـة    فإن طريقة (P.Lorino) حسب بيار لورينو: طريقة اقتصادية مفهومة من اجلميع -1
تكاليف مزدوجة اقتصادية، عملياتية تسهل من اتصال املسريين والعمليني  وتنمي عالقـة  

  .التعاون والترابط بينهما
يف الطرق التقليديـة الـيت    من خالل عدم االكتفاء باألقسام واملراكز :دقة عالية ذاتطريقة  -2

توزع عليها التكاليف جند طريقة األنشطة متثل درجة عالية من الدقة واملرونة عن طريـق  
 .البحث يف كل مركز أو قسم على خمتلف األنشطة املكونة له

تستعمل حماسبة األنشطة مؤشرات متعددة أكثر تنوعا حسب  :استعمال مؤشرات تكلفة عديدة -3
  .ه املؤشرات العالقة السببية بني األنشطة ومواضع التكلفةذاألنشطة حيث جتسد ه

ال تعترب طريقة األنشطة جمرد أداة للتحكم يف التكاليف بل  :طريقة تتجاوز جمرد معرفة التكاليف -4
نظرا لتعدد مواضـع التكلفـة الـيت     )قياس األداء(تتعدى لتصبح إحدى مركبات التسيري 

 .هم وعدد املؤشرات املستعملةتعاجلها وعدد املتعاملني الدين تشرك
تنفد حماسبة األنشطة يف سياق تنظيمي أفقي يغلب عليـه منطـق   : اعتماد تنظيم أفقي للمؤشر -5

ا باملقارنة مـع  ذالعمليات وتقاس فيه األفعال مبدى فعالية العمليات يف إرضاء الزبائن، وه
ف أو مراكـز  الطرق التقليدية املرتكزة على نظام عمودي للمؤسسة على أساس الوظـائ 

 .املسؤولية

يتم من خالل النشا ط تشكيل كل مستويات التجميع من مراكز :  إنشاء هندسة مرنة متجانسة -6
 .إخل...مسؤولية وظائف، عمليات، مشاريع

ا ذعن طريق سلسلة القيمة ميكن حملاسبة األنشطة التأكد ما إ: تساؤل وإجابة حول مفهوم القيمة -7
مة املقدمة، وذلك من خالل العالقة املباشرة بني األنشـطة  خلداكانت التكلفة يف توافق مع 

املنجزة من جهة وخلق القيمة من جهة أخرى داخل املؤسسة وتكون القيمـة نقديـة يف   
 .حالة الزبون وإشباع اجتماعي يف حالة خدمة عمومية

                                     
 .58.59ص، .بوعمامة سھیلة، مرجع سبق ذكره، ص )1(
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ملتخـذة  بواسطة تطبيق نظام حماسبة األنشطة يتم التنوع يف القرارات ا :تنوع القرارات املتخذة -8
 : من خالل املعلومات املتوفرة واملتعلقة أساسا بـ

  .ختفيض  التكاليف من خالل  تقسيم استهالك األنشطة وحتليل املؤشرات املستعملة -
  .املقارنة على نفس األسس بني خمتلف الوحدات كالوكاالت أو بني خمتلف املؤسسات -
  . قدم القيمة للزبائنتنظيم املؤسسات يف العمليات تو ى الغريذالتصنيع ل -
  .حتسني األنشطة اليت ختلق القيمة -

IV-2-  إشكالية تطبيق طريقة حماسبة األنشطة:  
من خالل تتبعنا لطريقة تكاليف األنشطة أتضح أنه ميكن أن تقدم معلومات تفيد املؤسسـة يف  

ه الطريقة ختلـو  ذا ال يعين أن هذاختاذ القرارات السليمة أكثر دقة من الطرق التقليدية إال أن ه
من بعض النقائص نظرا لقصورها  يف بعض األحيان عن تقدمي حلـول يف ميـدان التسـيري،    

  : وميكن حصر بعض اإلشكاليات فيما يلي
عند ارتفاع تكلفة منتوج ما يف املؤسسة يصبح من الصعب معرفة ماهية التكـاليف الـيت    -1

تغرية خمتلطة بتكاليف ثابتـة، إذ  ا كانت التكاليف املذميكن إلغاءها أو إنقاصها ؟ خاصة إ
  .ه األخرية تكاليف هيكلية ال ميكن جتنبها أو إلغاءها بسهولةذتعترب ه

ستراتيجية واملتعلقة أساسا بأسعار البيع، الكميات والنوعيات فإنـه  عند اختاذ القرارات اإل -2
وامش مـن  ه الطريقة ألننا ال ميكننا تعيني نقطة التعادل أو حتديد اهلذمن الصعب تطبيق ه

 .التكلفة املتغرية أو الثابتة
فعالية املعلومات ومدى مالءمتها إلحتاد القرار يكون يف بعض األحيان ميتاز بالقصور، ألن  -3

التكاليف احململة على األنشطة جزء منها يعترب ثابت بطبيعته ومن مت يظهر انعكاس علـى  
 .)1(مالئمة تكلفة الوحدة املتحصل عليها من خالل هده الطريقة

إضافة تكاليف معتربة للمؤسسة عند تطبيق هده الطريقـة وتتعلـق أساسـا بـالربامج      -4
املعلوماتية، تكـاليف مجـع ومعاجلـة البيانـات واملعطيـات، توظيـف اإلطـارات        

 .إخل...املتخصصني

                                     
 .75. محفوظ مرجع سبق ذكره، ص بولقصیبات )1(
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جيب القيام بتقسيم موضوعي لتأثري تطبيق هذه  الطريقة علـى املؤسسـة مـن حيـث      -5
عة قبل املباشرة يف بداية تنفيذ برنامج تطبيقهـا، كمـا جيـب    االجيابيات والسلبيات املتوق

 .)1(التأكد من قيمة ودقة املعلومات املتحصل عليها من ورائها الختاذ القرارات الفعالة
يتطلب استثمارا  من حيث رأس   ABCإن تطبيق طريقة احملاسبة على أساس األنشطة الـ -6

وس من طرف الفـاعلني يف املؤسسـة   املال، الوقت، التكلفة ولدى جيب توفر دعم ملم
وخلق بيئة أو حميط قابل للتأقلم مع املتغريات الداخلية واخلارجية، بغض النظر على العوائق 
الفردية التنظيمية أو املؤسسية اليت قد تعرقل أو تواجه تطبيق هذا النظام، والعمل على حل 

 .كل املشاكل اليت قد تواجه تطبيقه
حماسبة األنشطة مع مبادئ احملاسبة العامة، خاصة بالنسبة لـبعض   إمكانية عدم توافق نظام -7

التكاليف اليت وجب حتميلها على املنتوجات غري املتعلقة باإلنتـاج، يف حـني الطريقـة    
التقليدية تعتربها تكاليف إنتاج غري مدجمة وال حتمل على املنتوج، كما جند العديـد مـن   

طة تستعمله كنظام إضـايف إلعـداد التقـارير    املؤسسات  اليت طبقت نظام حماسبة األنش
 .الداخلية فقط، وتستعمل الطرق التقليدية يف حساب تكاليف اإلنتاج

كما جتدر اإلشارة هنا إىل أن تطبيق نظام حماسبة األنشطة الذي يساهم يف التسـيري علـى         
من خالل ما يقدمانـه  القرارات  اختاذأساس األنشطة ميكن أن يدعم التحسني املستمر واملرونة يف 

  :للمسريين من مساعدات تتمثل أساسا يف
  .معرفة األنشطة غري املشاركة يف تنمية قيمة الزبائن -

ترمجة أهداف املؤسسة إىل أهداف لألنشطة إىل جانب حتليل أدائها وحتليـل مشـاكل األداء    -
  .)2(وترقية معايري اجلودة الشاملة

  .ثر عليهاحتديد مؤشر التكلفة املالئم الذي يؤ -
حتميل تكاليف التكنولوجيا على املنتوجات بصفة مباشرة بعـد التعـرف واحلـذر مـن      -

 .التكاليف املرتفعة وتأثريها على مردودية األداء

                                     
 .103.أحمد شقرون،مرجع سبق ذكره،ص  )1(

.                                                                                                                            12.أحمد صالح عطیة مرجع سبق ذكره،ص)2(
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    :خاتمة الفصل الثالث 

  :بعد ما مت تطوير برنامج نظام تسيري التكاليف و الذي كان يهدف إىل 
  .نشطةالتعرف على املوارد املستهلكة من طرف األ -
 ).مقياس األداء(حتديد فعالية و فاعلية هذه األنشطة  -
 .حتديد و تقييم األنشطة اجلديدة لتحسني الداء املستقبلي للمؤسسة -
 . حتقيق األهداف الثالثة السابقة الذكر بعني االعتبار تطور التكنولوجيا -

كركيـزة  من خالل هذه األهداف و غريها ظهرت حماسبة بطابع جديد تعتمد على النشاط 
أساسية هلا و املتمثلة يف حماسبة األنشطة و اليت استعرضنا هلا من خالل هذا الفصل حيـث مت  

  .التطرق إىل أساسياا و املتمثلة أساسا يف النشاط و العملية و مسبب التكلفة
إذ يعترب النشاط املفهوم املركزي لطريقة حماسبة األنشطة و هو عبـارة عـن جمموعـة مـن     

  .يات أو األفعال حبيث إعداده يوافق املدخالتاملهام،العمل
أما العملية فهي جمموعة من األنشطة املرتبطة يف ما بينها بواسطة تدفقات املعلومات أو املـواد  

  .لتقدمي منتوج مادي أو ال مادي
التكلفة هو وسيلة الربط بني تكلفة النشاط و املخرجات مـن املنتـوج       ) مؤشر(بينما مسبب
  .بالتايل فهو قياس كمي يعكس خمرجات النشاط و اخلدمات و

و من خالل تتبعنا لطريقة تكاليف األنشطة اتضح أنه ميكن أن تقدم معلومات تفيد املؤسسـة  
يف اختاذ القرارات السليمة نظرا ملا هلا من إضافات جديدة يف ميدان التسيري خاصة ما يتعلـق  

  .ومات بتنوع القرارات املتخذة من خالل ما تقدمه من معل
لكن هذا ال يعين أن هذه الطريقة ال ختلو من بعض النقائص نظرا لقصورها يف بعض األحيان 
عن تقدمي احللول يف ميدان التسيري،خاصة و أن تطبيق هذه الطريقة يتطلب استثمارا من حيث 

لدى جيب توفر دعم ملموس من طرف الفـاعلني يف املؤسسـة       .راس املال،الوقت،و التكلفة
ق بيئة أو حميط قابل للتأقلم مع املتغريات الداخلية و اخلارجية للمؤسسة،مع العمل علـى  و خل

  . حل كل املشاكل اليت قد تواجه تطبيق نظام حماسبة تكاليف األنشطة
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  تـطبيق نـظام الـمحاسبة التحليلية يف املؤسسة  :  الـفـصل الـرابع
  -)ALTRO(دراسة حالة الشركة اجلزائرية ألشغال الطرق ألطرو -         
       I - التعريف مبيدان الدراسة:  
          I -1-1-   الشـركـة اجلـزائـرية ألشـغــال الطـرق ألـطرو " تقـديــم الشركة:"  
  ): ALTRO(  التـطــور الـتــارخيـي لشركـة ألـطرو -1             

طبقا لنظام إعادة هيكلة املؤسسات العمومية الذي عرفته اجلزائر يف الثمانينيـات مـن             
طبقـا للمرسـوم    "EPTR EST"، أنشأت املؤسسة العمومية ألشغال الطرق بالشرق احلايل القرن

املتعلق بإعادة هيكلة الشركة الوطنيـة ألشـغال    12/03/1983املؤرخ يف  83/193الوزاري رقم 
  :وحدات )07(واليت كانت تضم سبع  )SONATRO(الطرق 

  .وحـدة املـقــر االجـتـمـاعـي -
  .وحـدة األشـغـال بـسـكيكدة  -
  .وحـدة األشـغـال بـقسنطيـنة  -
  .وحـدة األشـغـال بــعنــابة -
  .مـحجرة السـبــت  -
  .غـال بـجيجل وحـدة األشـ  -
  .وحـدة الـعتاد والصيانة   -

تبعتها  1987لقد مر تطور الشركة حبل بعض الوحدات بداية بوحدة األشغال جبيجل سنة         
لتنتقل الشركة إىل االستقاللية بصفة مؤسسة عمومية اقتصادية شركة . 1988حمجرة السبت سنة 

مستقلة على مستوى الشـرق وأخـذت   أصبحت املؤسسة  21/11/1989بتاريخ  )SPA(مسامهة 
 1992ويف سـنة  . تشكل نظام مديرية جهوية للشرق تابعة للمديرية العامة بـاجلزائر العاصـمة  

  :أصبحت املؤسسة العمومية ألشغال الطرق منظمة على شكل مخس وحدات ذات استقاللية
  .)وحدة املقر االجتماعي ، مديرية العتاد والصيانة(وحديت إسناد  -         
املديرية اجلهوية بسكيكدة، املديرية اجلهوية بقسنطينة، املديريـة  (ثالث وحدات إجناز  -         

  .)اجلهوية بعنابة
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وبالضبط يف السابع عشر من هذا الشهر أصبحت املؤسسة العموميـة   2001ومنذ جويلية 
) ALTRO(ال الطرق  تعرف باسم الشركة اجلزائرية ألشغ " EPTR EST"ألشغال الطرق بالشرق

)Société Algérienne des Travaux Routiers(  . شكل واسع احلدود اجلغرافية ببعد أن جتاوزت
  .)Group(لنشاط الشركة أصبحت على شكل جممع 

ودائما ويف إطار التغريات املستمرة اليت عرفتها الشركة واملستمرة، قامت ألطرو بإنشاء فرع      
بـرأس مـال قـدره     )Filial Mecatop( " ميكاتوب"نة يعرف باسم جديد مستقل خاص بالصيا

 .ج .د 20.000.000,00
ويعود إىل  2001ج سنة .د 104.000.000,00 -قدر رأس مال شركة ألطرو ب         

إىل  2003جوان  15الشركات القابضة العمومية لريتفع رأمساهلا االجتماعي بتاريخ 
سهم القيمة االمسية للسهم  23000، مقسمة على %350ا ج أي بزيادة قدره.د 460.000.000,00

  . ج.د 20.000,00تقدر ب 
  
  :موقع شركة ألطرو -2  

املنطقة (يقع مقر الشركة اجلزائرية ألشغال الطرق ألطرو مبنطقة النشاط التجاري             
دها شرق مدينة سكيكدة، حي )كلم 2(، طريق محادي كرومة على بعد كيلومترين )الصناعية

  .وحيدها غربا ومشاال وجنوبا مستثمرة فالحية ألحد اخلواص 104شرقا الطريق الوالئي رقم 
البحرية، : وهي ذات موقع استراتيجي جد هام ذلك لكوا تتوسط خمتلف أنواع االتصاالت 

  .  الربية، السكة احلديدية
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  :النـشاطات الرئيسية والـثانويـة لـشركة ألـطرو -3 

  :ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة فيما يلي  :النشاطات الرئيسية -3-1           
 .إخل....إجناز وتعبيد ويئة وصيانة الطرقات، املطارات واملوانئ  -
  .حتقيق وإجناز مشاريع خمتلفة على الطرق الوطنية -

  : النشاطات الثانوية  -3-2          

 .إجناز أرصفة الطريان وتعبيدها -
 .دة جتديد الطرق الوطنيةإعا -
 .جتهيز عدة مراكز حضرية خاصة بالتهيئة العمرانية -

  
  :ـ  مـشاريع وإجنـازات شـركـة ألـطـرو 4  

سكيكدة، :  يف واليات. 2001أسندت لشركة ألطرو عدة مشاريع طرق منذ نوفمرب          
األشغال، وآجال بفضل التحكم يف العروض وجودة . عنابة، سطيف، تبسة، قاملة والطارف

مليار  200وهذا ما ضمن هلا حوايل . اإلجناز والتنفيذ اليت تعمل ألطرو على احترامها و حتسينها
  .دينار كرقم أعمال

باإلضافة إىل املشاريع السابقة أسندت هلا مشاريع إضافية يف واليات باتنة، قاملة، الطارف     
كما سامهت يف أشغال مطار توقرت بفضل .مليون دينار 826 - وعنابة بقيمة إمجالية تقدر ب

كما حصلت الشركة على مشاريع األشغال املتعلقة مبطارات . جودة األشغال واحترام اآلجال
باإلضافة إىل مشاركتها يف املشاريع الوطنية الكربى وباخلصوص . حاسي مسعود وسطيف

  .غرب/ الطريق السيار شرق 
ملالية املعتربة قد انتهت من أشغال مطار حاسي مسعود ونظرا إلمكانيات الشركة املادية وا      

زيادة على هذه اإلجنازات سامهت . وانطلقت يف أشغال مطار غرداية. قبل اآلجال احملددة
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الشركة يف مشاريع عديدة فهي تعمل جنبا إىل جنب مع شركائها فقد بدأت يف إجناز مشروع 
وهذا ما يؤكد بوضوح . يب غرب العاصمةبني مخيس مليانة وواد فضة جنو) كلم 73(كبري آخر 

  .  االمتداد الوطين أللطرو الذي عملت من أجله
  
  :اسـتثمارات وإمكانـيات شركـة ألـطـرو -5  
  :استثمارات شركة ألطرو -1- 5  

خصص برنامج استثماري طموح مبوافقة أعضاء  2004إىل  2002خالل الفترة املمتدة من         
، حيث لقي هذا 2002مليار سنتيم لسنة  120مليار سنتيم، منها  300ايل جملس اإلدارة يقدر حبو

الربنامج موافقة البنك ووكالة االستثمار، مما مسح للشركة بربح مزايا باإلضافة إىل حصة التمويل 
  . الذايت هلا

 1860من حظرية عتادها حيث بلغت %  53لقد جددت ألطرو يف ثالث سنوات أكثر من       
  .2000ار مند سنة مليون دين

. وحدة وجتهيز ثقيل 340حيث امتلكت  2000طاقات الشركة قد تضاعفت تقريبا منذ سنة       
  . 2000مليون دينار منذ سنة  2570اهودات املالية بلغت ما يقارب 

مليون دينار  4870إىل  2000مليون دينار سنة  1794وهذا ما مسح من رفع رقم األعمال من       
مليون دينار جزائري ملتابعة  2480قدر غالف مايل مببلغ  2006/  2004وبالنسبة للفترة . 2005سنة 

  .مليون دينار جزائري 1213إىل   2005كما ارتفع برنامج االستثمارات لسنة . وتدعيم قوة ألطرو
  :  إمكانيات وطاقات شركة ألطرو -  2 - 5   

   :إمكانيات شركة ألطرو -أ           
توفر شركة ألطرو على حظرية عتاد مشكلة أساسا من وسائل جديدة ذات تكنولوجيا ت       

  :حديثة وجناعة عالية تتضمن ما يلي
  .ماكنة ثقيلة 150ما يقارب   -           
  .  وحدة بارجة نقل 230أكثر من  -           
  .وحدة 200حظرية عتاد األشغال حتتوي على ما يقارب  -           

  .سا/ طن  580 -سبع حمطات عملياتية بطاقة إمجالية تقدر ب -           
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  . سا/ طن  750سبع حمطات إنتاج بطاقة إمجالية تبلغ  -           
خالل (سيارة خفيفة أغلبيتها يقل عمر استعماهلا عن ثالث سنوات  100 -           

  .ما رغم الثقل الكبريمليار دينار مت إجنازه متا 1,2هذا باستثمار ما يقارب ). 2002
  

      
  :  طاقات شركـة ألـطرو -ب      

طن من احلصى بأنواعها و هذا من خالل الطاقات املادية لإلجناز  665.000قامت الشركة بانتاج 
  : كما هي موضحة من خالل اجلدول التايل 2005و  2004اليت امتلكتها ألطرو خالل سنة 

  
  2005 و 2004طاقات و إجنازات ألطرو خالل سنة ): 1-4(جدول رقم                      

  
 2005 2004 الطاقات / نوع األشغال 

 2.300.000 2.500.000 ) 3بـ م( أعمال ترابية بكل أنواعها  
 720.000 800.000 ) 3بـ م( استخراج وتشغيل املواد 
 850.000 850.000  )بالطن()enrobés( صنع وتشغيل امللبسات 

 110.000.000 135.000.000 )بالطن الكيلومتري(النقل 

                  
  )DER(مديرية الدراسات واإلجنازات : املصدر

        
دف مواجهة احتياجات خمطط اإلنتاج وبرنامج اإلجنازات وجب على ألطرو أن تطور   

  . business plan (2004/2006(من أجل حتقيق خمطط األعمال  %20إىل  %15إمجايل طاقاا من 
 10وبفضل معايري اجلودة واحترام اآلجال متلك شركة ألطرو اليوم دفتر طلبيات بأكثر مـن        

  .)مليون دوالر أمريكي 125(مليار دينار جزائري 
  

  :ـ  مـخطط األعـمال وإعادة تـنظـيم ألـطرو 6    
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ـ            مال ألول مـرة وضعت ألطرو وشـغلت بعد موافـقة جملس اإلدارة خمطـط أعـ
)Business Plan ‘BP’.(  فـالتحكم يف  . 2004/2006وهـو حيدد إستراتيجية تطور ألطرو للفترة

التسيري أصبح من أوىل أولويات ألطرو ففي هذا االجتاه تعمل ألطرو وفق معـايري التقيـيم مـع    
  .إطاراا انطالقا من رؤساء املشاريع ومراكز اإلنتاج 

      
  
  
على خطي التأهـــيل لشـهــادة    2003ـدرجييا فـي سنة التنظيم اجلديـد املشغـل ت 

  يتم وفق خمطط تنظيمي مرن ودينـاميكي والعمل  01/01/2004املـطابقة أصبح فـعلـيـا يف 
األهــــــداف،معايري                                                ( )ISO .)1 0200/9001مبتطلبـــــــات معـــــــيار 

املخطط التنظيمي اجلديد هو الذي يسمح بشكل أحسـن  . )اخل ...ة التقييم واألداء،ألواح القياد
  .الوصول إىل األهداف بطرق مرنة، وفق االستقاللية والنجاعة اليت حددا ألطرو لذاا 

  
  :ISO  2000/9001حـصول ألـطـرو عـلى شـهـادة املطـابقة  -7  

إذ مثل هذه . 23/03/2004 منذ لقد نالت ألطرو شهادة املطابقة هلذا املعيار الدويل         
الشهادة تعين بالنسبة أللطرو أا استوفت مجيع الشروط املطلوبة حيث تستخدم الوسائل 
. الضرورية إلرضاء زبائنها من جهة، وأثبتت أا دخلت حبزم يف ديناميكية تطور من جهة أخرى

بكل إعجاب   )Moody Certification France(وهذا ما ملسه مدققوا منظمة إعطاء الشهادة 
  . ورضا

،هذه ISO 2000/9001تعترب ألطرو أول مؤسسة يف قطاع الطرق تنال شهادة املطابقة ملعيار   
سنوات من ) 03(الشهادة هي مثرة جمموعة اهودات املعتربة وااللتزامات املوىف ا منذ ثالث 

ة ذات جناعة اقتصادية إذ تعترب لبنة تضاف لبناء شركة عصري. طرف إطارات ومسريي الشركة
حيث دف ألطرو إىل البقاء واحلفاظ على ما وصلت إليه كرائد الطريق يف اجلزائر . واجتماعية

                                                
(1)  ISO: International Standard Organization )منظمة المعاییر الدولیة(.  
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)Le Leader De La Route En Algerie ( والعمل على الثبات يف هذه الوضعية وجتسيدها مبقارنة
 .جناح الشركة مع املؤسسات األجنبية

  
  :ملـالـيةالعنـصر البشري واملوارد ا -8 
   : العنصر البشري -8-1  

عامل مع العلم أن  1727إىل  2005لريتفع سنة   2004عامل سنة  1835قدر عمال الشركة        
  كما ميثل العمال . عدد العمال قابل للتغيري نتيجة العالقة املباشرة مبشاريع الشركة واستثماراا

  
  

غالبية يف تركيبة الشركة نظرا لطبيعة عملها املمثل املنفذون أو ما يطلق عليهم مستخدمي الدعم ال
  .أشغال 100%

  . 2005 -1998واجلدول التايل يوضح عدد العمال وتطورهم خالل الفترة  
  

  2005 – 1998 تطور عمال ألطرو خالل الفترة املمتدة ما بني): 2-4(جدول رقم            
  

 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998السنة       / عدد العمال صنف و 

 180 150 136 125 121 70 96 89 اإلطارات واملهندسون

 93 95 91 82 77 125 69 76 التقنيون وأعوان التحكم

مستخدمي /املستخدمون املؤهلون
 )املنفذون(الدعم املختلفون 

874 921 1305 1121 1207 1283 1590 1727 

 2000 1835 1510 1414 1319 1500 1086 1039 الـمــجــمــوع

  
  )DRH(مديرية املوارد البشرية واالتصال : املصدر
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، و متاشيا مع السياسة )Carnet de Commande(واعتبارا للتزايد املستمر لدفتر طلبياا 
اجلديدة يف تسيري املوارد البشرية تعمل ألطرو على تطوير العامل البشري بتحسني الكفاءات 

  .وجلب الكفاءات اخلارجيةالداخلية باستمرار 
على  %18و   %12شهد متوسط العمال ومصاريف العاملني ارتفعا بـ  2004يف سنة      

، اجلزء األهم من العاملني املوظفني حديثا شباب، هذه التركيبة تترجم 2003الترتيب مقارنة بسنة 
  .أهداف النجاعة ملواجهة حتوالت وطموحات شركة ألطرو

  
  :املاليةاملوارد   -8-2  

النتائج احملصل عليها منذ عدة سنوات جعلت ألطرو متتلك موارد مالية تسمح هلا              
  . مبواجهة احتياجاا متاشيا مع النمو والتطور املستمر

  
  

  .2004إىل  1998من سنة  و االستثمارات واجلدول التايل يبني رقم األعمال والنتيجة الصافية
  

  رقم األعمال والنتيجة الصافية لشركة ألطرو تطور): 3- 4(جدول رقم 
                                                                      مليون دوالر$M .مليون د ج MDA :الوحدة

  االستثمارات النتيـجة الـصافية رقـم األعـمـال الــسـنـة
MDA M$ MDA M$ MDA M$ 

1998 1126,6 14,08 42,9 0.54 140 1.75 

1999 1102,8 13,78 86 1.08 153 1.91 

2000 1794 22,42 272 3.40 209 2.61 

2001 2391 29,88 163 2.04 530.5 6.63 

2002 3130 39,12 206 2.58 1200 15 

2003  3790  47,37 300  3.75  607  7.58  
2004  4272  53.40 401  5.01  606  7.57  

  مديرية املالية واحملاسبة لشركة ألطرو :املصدر                                               
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النتائج احملصل عليها منذ عدة سنوات جعلت من ألطرو متتلك موارد مالية تسمح هلا      
  .مبواجهة احتياجاا خاصة وأا تعتمد على استثمارات ضخمة

نتائج الصافية للسنوات فيما يتعلق بال. كما نالحظ أن النمو أكثر داللة من سنة ألخرى       
إىل غاية هناك منوا معتربا هلا وهذا يعود إىل ثقل االستثمارات املنجزة دف مواجهة ،2001،2002

  . احلاجات املتنامية لدفتر طلبياا
هي سنة متثل قفزة نوعية لشركة ألطرو جتاوز فيها رقم  2004نالحظ أن السنة املالية       

مليون دينار جزائري  4272يم حيث قدر رقم األعمال احملقق مليار سنت 400األعمال سقف 
أما استثمارات الشركة فهي يف ارتفاع . 2005مليون دينار سنة  4870ليتجاوز هذا الرقم إىل 

مليون دينار نظرا لضخامة املشاريع  1200مببلغ قدره  2002مستمر حيث بلغت أقصاها سنة 
مليون دينار  971مبلغا قدره  2005لالستثمار يف برنامج سنة املربجمة أنداك ،لتبلغ األموال املرصدة 

  .  جزائري
  
  
  
  :2010برنامج تنمية قطاع األشغال العمومية آلفاق  - 9  

  )كلم 1200(غرب / إجناز الطريق السيار شرق   - أ    
  :هذا املشروع الكبري للطرق السيارة سينجز على مرحلتني      

من أجل احلصول يف املدى املتوسط على  2006كلم قبل عام  609عث ب  :املرحلة األوىل          
  .ربط الطريق السيار بني مدينيت وهران وقسنطينة

  .2010بعث احملاور األخرى وإاء املشروع يف جمملة يف آفاق   :املرحلة الثانية          
  .2006سكيكدة يف آفاق  –يئة الطرق الساحلية يف حمور مستغامن  -ب   

، الرواق املعتمد يقع على شريط طوله 2008-2007إجناز معرب اهلضاب العليا يف آفاق  -ج   
  .مسيلة وباتنة ،بسوقرا كلم من مدينة النعامة إىل تبسة مرور1000



 .سكيكدة – ALTRO–لة الشركة اجلزائريةألشغال الطرق دراسة حا–الفصل الرابع                                      تطبيق نظام احملاسبة يف املؤسسة 

  168

إىل هذه املشاريع الواسعة النطاق تضاف برامج ختص جمموعة من الطرق والبىن التحتية  -د    
  :للمطارات

 .ادة تأهيل الطرقاتصيانة، تقوية وإع -
 .بناء وتأهيل ومطابقة األعمال الفنية -
 .توسيع وتدعيم املطارات -

  .)احملتملني(هذا الطلب املتزايد يشكل فرصة ساحنة أمام شركة ألطرو واملستثمرين املستقبلني      
على معدل  ومتاشيا مع هذا الربنامج تسعى الشركة إىل متابعة التطور يف مجيع امليادين وإىل احلفاظ

  :مرتفع للنمو حيث دف إىل حتقيق
  .مليار دينار جزائري) 05(اإلنتاج املقيم جيب أن جياوز مخسة  -        
  .2005مقارنة بسنة  %33بالنسبة ملردودية العمال يتعلق األمر إجناز  -        
  .)2005(مقارنة بالسنة املاضية  %26النتيجة الصافية جيب أن تنمو بنسبة  -        

هذه األهداف تشكل مستوى أدىن ملواصلة مواجهة االحتياجات املالية للعمل والنمو          
  .على حد سواء، وعليه معدل النمو جيب حتسينه أو على األقل احملافظة عليه

  
  
  :سياسة اجلودة أللطرو - 10    

تنتظر ألطرو منافسة أكثر أمام التواجد التدرجيي للشركات املنافسة األجنبية يف اجلزائر،         
من ضمن املتطلبات القانونية اجلديدة، توجد محاية البيئة اليت تفرض على . حدة وأكثر صالبة

  .الشركة يئة جتهيزاا وباألخص طريقة تعاملها وأساليب عملها
بل إن رهانات اجلودة يف ألطرو هي إرضاء الزبون مع احترام متطلبات محاية البيئة، وباملقا      

تنتظر الشركة من جهود اجلودة اخنفاض التكاليف، التحكم األحسن يف مدة اإلجناز ووفاء زبائنها 
  .وكفاءة جتارية قوية

وهذا بوضح وإجناح . ميكن لكل دينار سيستثمر أن يتضاعف إىل ثالثة أو أربعة أضعاف      
  . ISO 9001/2000نظام تسيري اجلودة حسب املعيار الدويل
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األمسى بالنسبة للشركة هو إرضاء الزبون عن طريق أعلى مستوى من الكفاءة  اهلدف      
واملنافسة، اليت جيب التماسه يف حتسن نسبة النمو سنة بعد سنة وهذا بتطوير القدرات بالتدخل يف 

  .كامل التراب الوطين وكذا رفع حصص الشركة يف السوق
  :نساء ألطرو والذين تريد أن حتي فيهملذا تعتمد الشركة بالدرجة األوىل على رجال و      
 .قابلية التغيري بإدماج وإقناع أكرب شرحية من العمال بالتحوالت اليت التزمت ا الشركة .1
التحكم يف اجلودة وقيادة املشاريع وذلك بوضع يف متناول الزبون منتوج ذو جودة عالية  .2

 :ركة يف املدى املتوسطهذا يفرض على الش. منجز من املرة األوىل يف اآلجال احملددة
وكذا . التحكم يف التنظيم وجعله متناسب مع أهداف الشركة اإلستراتيجية  -

حتديد املسؤوليات والسلطات يف جمال اجلودة للتكفل باألهداف املقررة على كل 
 .مستويات الشركة 

  التحكم يف منهجيات اإلجناز مع فرض صيانة تضمن توفر أجهزة موثوق فيها ناجتة   -
 .عن تسيري جيد وناتج للعتاد 

وضع نظام إعالم حديث وناجع لتمكني اختاذ القرارات املالئمة يف الوقت  -
 .املناسب

     
، الورشات العديدة  2000إضافة إىل اهودات املعتربة يف جمال االستثمار يف العتاد منذ عام   

لتسيري، التسويق، تشهد على إدارة اخلاصة بالتغيري واملتعلقة خصوصا باملوارد البشرية، أنظمة ا
ولبلوغ هذا مل تدخر الشركة جهدا ال من الناحية البشرية وال من . ألطرو يف جتسيد طموحاا

  .الناحية املالية
وعليه إلتزمت الشركة مبضاعفة جمهوداا يف هذا اال وذلك لفرض وإجناح نظام تسيري      

ألطرو رائدة الطريق يف " قيق طموحها املتمثل يف اجلودة أللطرو، والذي تريد من خالله حت
  ).Altro Leader de la Route en Algenie(" اجلزائر

  
    I-2- عرض اهلـيكل التـنـظيمي لشركة ألـطـرو:  
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يعترب اهليكل التنظيمي لشركة ألطرو حديث النشأة وهـذا متاشـيا مـع املسـتجدات              
هلذا السبب البـد  . ة، واهليكلة اجلديدة من جهة أخرى والتطورات اليت يشهدها احمليط من جه

  : من عرض اهليكل التنظيمي بنوع من التفصيل
  ):DAL(مـديـرية اإلدارة واإلمـداد  -1   

  :وحتتوي على ثالث أقسام حتتية هي          
  ):ADG(أ ـ اإلدارة العـامة               

  : ويتمثل نشاطها يف     
  .ري الشؤون القانونية واملنازعات إدارة وتسي -       

  .تأمني ممتلكات الشركة من مجيع األخطار  -        
  .تسيري عقود التأمني  -       
  :)LOG() اللوجستيك(اإلمداد  -ب          
  .ضمان أنشطة اإلطعام، اإلقامة، نقل األفراد -             

  .01ر امللحق رقم أنظ.حساب تكلفة اإلطعام و تتبع املخونات -           
  .التكفل بأنشطة الصيانة وهذا بتكامل جهود فريق الصيانة  -    
      
  
إدارة املشتريات وتسيري املخزون انطالقا من إصدار سند الطلـب وصـوال إىل سـند     -

  .03و  02اإلستالم أنظر امللحق رقم 
  

  ):SSE(األمـن، الصـحة واحملـيـط  -ج   
من املخاطر والكوارث كاحلرائق  )أفراد، سلع، عتاد(مة الشركة مهمتها ضمان ومحاية ذ        

  .والفيضانات
   ):DPM(مـديرية إنـتاج املواد  -2

  :وحتتوي على ثالث أقسام أو فروع حتتية هي      
  ):PSP(حتضـري ومتـابعة اإلنـتـاج  -أ       
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  .تتوىل حتضري وختطيط ومتابعة مراكز اإلنتاج         
  ):GTC(ـسيري التقـين التـجـاري الت -ب       

  .تسيري األنشطة التقنية والتجارية ملديرية إنتاج املواد         
  ):MAT(مركز إنتاج املواد  - ج       

  .إجناز عمليات هدم الصخر وتكسري احلصى -
  .وشحن ونقل الصخر )فرز(انتقاء  -
  .معاجلة الصخر وتفتيت احلصى -       

  .04و إعداد السند اليومي لإلنتاج أنظر امللحق رقم  )تاملزفتا(ات إنتاج احلصى وامللبس -
ختزين وتسليم احلصى وامللبسات الحتياجات الورشات عن طريق إعداد ورقة املخزون                            -

  .05و ورقة اإلستهالك أنظر امللحق رقم 
  ):DER(مديرية الدراسات واإلجنازات  - 3  

  :كلة يف ثالث فروع أو أقسام حتتيةمهي            
  ):ETM(دراسة السوق  -أ           

  .توىل الدراسة والبحث عن األسواق وتطورها متاشيا مع املتغريات -  
  
  
تتبع أسواق األشغال حسب املعايري القانونية ودراسة مستويات وتغريات األسعار  -  

  .وتطورات احمليط
  ):PSR(ازات حتضري ومتابعة اإلجن - ب           

ختطيط وتتبع األشغال من خمطط اإلجناز، وضعيات األشغال وارتباط األشغال                
)Attachment (06 أنظر امللحق رقم.  

  .مراقبة نوعية األشغال واملواد -
  ):PRJ(املشاريع  -ج          

  .تسليم املشاريع يف اآلجال وبأقل التكاليف -  
  .املؤسسة مع الزبائن والشركاء يف املشاريعتقدمي صورة حسنة عن   -  
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  :)DRH(مديرية املوارد البشرية واالتصال   4 
  :مهيكلة يف ثالثة أقسام وهي        
  :)GCP(تسيري الكفاءات واألداء  - أ         
  .اختيار املترشحني للتوظيف -  
  .ضمان التكوين املهين لألفراد -  

  :)PER(إدارة األفراد  - ب        
  ).اخل...تتبع احلضور، العقوبات التأديبية، الترقيات(تسيري امللفات اإلدارية لألفراد  -
  ).اخل...الوفاة، املنح، العطل املرضية(تسيري امللفات املهنية للعمال  -
  .التكفل مبلفات العالج للعمال، وتقييم مجيع أفراد الشركة -

  :)COM(االتصال  - ج       
  .ة حسنة على الشركةيتكفل بكل ما يعطي صور -
  .إصدار الوثائق والنشرات االقتصادية والعلمية -
  .تقدمي معلومات عن الشركة عرب اإلنترنت -

  :)DM(مديرية العتاد  -5
  :تقسم إىل ثالثة أقسام وهي     

  
  
  
  ):GDM(تسيري العتاد  -أ       

  .إدارة العتاد -
  .اختيار االستثمارات حسب معايري حمددة بدقة -       

  ):GMM(تسيري وصيانة العتاد   - ب     
  .ضمان مالئمة املخطط السنوي للصيانة مع سياسة الشركة وطاقتها من العتاد  

  ):GTC(التسيري التقين التجاري   -ج      
  .امتالك العتاد والتجهيزات -  
  . كراء العتاد حسب احتياجات الشركة-  
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  ):DFC(مديرية املالية واحملاسبية  - 6 
  :هذه املديرية تشمل على ثالثة أقسام فرعية وهي      

  ):FIN(التسيري املايل  - أ     
  .تسيري الديون وحتصيل اإليرادات -        
  .ضمان عملية التسديدات -  
  .ضمان مطابقة نفقات االستثمارات واملوجودات -  

  ):AFI(التحليل املايل  - ب   
  : املالية لتحقيق عاملني مهاالعمل على مباشرة مسؤوليات الوظيفة         
  .احملافظة على سالمة املركز املايل للمؤسسة وهذا ما يعرب عنه بالسيولة -       
 .مراعاة حتقيق رحبية املؤسسة والعمل على زيادة هذه الرحبية -       
ا املساعدة على تفسري املعلومات والبيانات املالية واستخالص ارتباطات متعددة منها، هل -       

  .مدلوالت معينة تفيد اإلدارة يف اختاذ القرارات اإلدارية الالزمة
إظهار مواطن القوة والضعف املختلفة يف املؤسسة من خالل حساب العالقات  -       

  .املختلفة يف نطاقه وأخذها موضع االعتبار ةاإلستراتيجي
  
  
  

  :)CPT(التسيري احملاسيب -ج     
الية املتعلقة باحملاسبة العامة من التسجيل اليومي للعمليات املختلفة تتبع كل العمليات امل -       

  .انطالقا من اليومية، دفتر األستاذ مرورا مبيزان املراجعة وصوال إىل امليزانية اخلتامية
أنظر امللحق ) Fiche de Stock(تتبع حركات املخزونات من خالل متابعة ورقة املخزون  -        

  .07رقم 
وإعداد ) املادي(د فروق اجلرد من خالل القيام بعملية اجلرد املستمر واجلرد املتناوب حتدي -    

  .التقارير اليت تربر هذه الفروق عند اية الدورة احملاسبية
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  ):DCG(مديرية مراقبة التسيري ونظام املعلومات  -7
  :تشمل على ثالث فروع أو أقسام حتتية        

  ):PSI(علومات التخطيط ونظام امل -أ      

  .إدارة وتطوير نظام التخطيط ونظام معلومات التسيري 
  ):IRX(اإلعالم اآليل والشبكة  -ب      

  .إدارة وتطوير اإلعالم اآليل للشركة 
  ):ADI(التدقيق الداخلي  - ج       

  :تشمل عملية التدقيق الداخلي على أربعة مراحل كربى
اسة وتبدأ بربجمة املهمة وحتتوي على اهلدف من التـدقيق، مث  وهي مرحلة الدر  :املرحلـة األوىل     

  .مرحلة املالحظة ومعرفة اهليكلة املراد تدقيقها وتنظيم املهمة
تنفيذ برنامج املراقبة وتشمل خصوصا حتليل وتقييم األنظمة واآلليات حيث :املرحلة الثانيـة     

  .جتمع عناصر اإلثبات وأشغال املراقبة
انتهاء املهمة، وتضم حترير التقرير النهائي وتقدمي نتائج التدقيق إىل اهليكلة املدققة :الثالثةاملرحلة       

  .واملديرية العامة
  .املتابعة الدورية للمالحظات والتوصيات  :املرحلة الرابعة      

  : و اهليكل التنظيمي للشركة اجلزائرية ألشغال الطرق ألطرو موضح يف الشكل املوايل  
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  :فرع ميكاتوب - 8 

نظرا لضخامة استثمارات الشركة  حماولة منها إجياد مناخ مشجع لتقوية نشـاطها قامـت         
بإنشاء شركة فرع أللطرو أطلق عليها اسم ميكاتوب و هي شركة خدمات متخصصة يف جتديد 

وتـاريخ   17/07/2001 زات اإلنتاج مث إنشائها يفوإصالح وصيانة عتاد األشغال العمومية، وجتهي
  . 01/09/2001مزاولة نشاطها الفعلي كان يف 

  :ويتمثل نشاط ميكاتوب يف مجيع ختصصات الصيانة مبا فيها     
  .جتديد وصيانة العتاد املتحرك لألشغال العمومية  -           

  .تقدمي التشخيص والنصائح -     
  .نيكي و اإللكترومكانيك التجديد واإلصالح امليكا -
  .إصالح اهلياكل والطالء  -
  .احلدادة والتلحيم  -

آلة وجهاز سنويا، أعمال إسعاف العتـاد يف   210إىل  180خمطط تكفل الشركة يتغري بني        
  .الورشة أو يف مكان العمل تدخل أيضا يف أنشطة الشركة

  : أ ـ  طـاقـات مـيكـاتوب        
تضـم   2م 1438وخمازن لقطع الغيار مبساحة  2م 6510ة ورشات جمهزة تغطي متتلك الشرك     

فـرد   110ومشكلة مـن   )سنة 18(الطاقة البشرية جتمع خربة متوسطة .نوع  23.000أكثر من 
  :موزعون كما يلي

  .إطار ومهندس  23 -           
  .تقين وعون كفاءة  12-
  .فرد مؤهل وآخرين  75 -
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  :شهادة الكفاءة - ب          

هذه .  2003منذ نوفمرب  ISO 9001-2000ميكاتوب حائرة على شهادة املطابقة ملعيار          
الشهادة عالوة على أا تضمن أن اخلدمات تقدم حسب مقاييس واضحة وحمددة ومدروسـة،  

  . فهي دف أساسا إىل املسامهة يف بلوغ مستوى االحترافية 
      

  :وق االحترافيةس - ج             
تبحث ميكاتوب بدعم من ألطرو على شركاء خاصة األجانب منهم، حىت يتسـىن                

هلا الوصول إىل مستوى من التوسع والنمو من خالل سوق صيانة عتاد األشغال العمومية احملقـق  
مة وجتديـدها  سيما أن احلظرية الوطنية لعتاد األشغال العمومية يف سن جد متقد. ألرباح معتربة 

  .يتطلب كفاءات ووسائل ال تزال إىل اليوم غري كافية باجلزائر 
  :موضح يف الشكل املوايل -شركة ميكاتوب -واهليكل التنظيمي لفرع ألطرو    
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     II- و تـصور ووضع نـظام الـمحـاسـبة التـحلـيلية فـي شـركة ألـطر.  
تعترب احملاسبة التحليلية أسلوب ملعاجلة املعطيات دف معرفة التكاليف النهائية وحتديد         

، وحتديد النتائج )....املنتجات النهائية، ومنتجات قيد التنفيذ(أسس تقييم بعض عناصر األصول 
  .واهلوامش لكل منتوج أو نشاط

  .مات يف التسيري التنبؤي وهذا باعتبار احملاسبة التحليلية مصدر للمعلو 
  
  II-1-  التـحليلية فـي شركـة ألـطـرو احملـاسـبةتـصور نـظام:  
  :يتم تصور نظام احملاسبة التحليلية على مرحلتني 

يتم وضع النظام بتبين هيكلة شاملة جلميع األنشطة وتتمحور حول   :املـرحـلـة األولـــى      
  :العناصر التالية

  .املؤسسة إىل أقسام وأنشطة  تقسيم  -1          
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وضع قاعدة للمعطيات عن طريق حتديد التكاليف انطالقا من ترتيـب األعبـاء إىل    -2          
  .غاية معاجلتها مرورا مبراكز حتليل واختيار نظام التكاليف املوافق

  .اختيار املراكز ووحدات القياس والتوزيع وهذا ما يسمى بالنمط التحضريي -3          
 .وضع عمل النظام وهو ما يسمى بالنمط الوظيفي  -4          

العمل على جتسيد هذه اخلطوات يف نظام تسيري املؤسسـة وإظهـار     :املـرحـلـة الثـانية     
  .املتطلبات املفروضة تنظيميا

  
  II ـ تقـسيم األنـشـطة  1ـ  1 ـ)Decoupage:(  

ستقلة أين تكون العالقات بني خمتلف األنشـطة ذات  عملية تقسيم األنشطة إىل أقسام م         
  . )مراكز الربح واملسؤولية(طابع جتاري بقصد تقييم النجاعات وحتديد املسؤوليات 

  :هناك مخسة أنشطة مرتقبة       
  
  
  

مراكـز  ( )Enrobage(، التزفيت والتلبيس )احملاجر(تكسري احلجارة   :اثنني منها قبلية وختص -1   
  .)لتلبيسالتزفيت وا

 :هلذا النشاط مدخلني حلساب التكاليف وحتديد اهلوامش والنتائج :نشاط إجناز األشغال -2   
 .مدخل حتليلي حلساب التكاليف واهلوامش لكل نوع من األشغال  -       
 .مدخل شامل حلساب التكاليف والنتائج على مستوى الورشات  -       

هلذا النشاط يفضل األخذ بعني االعتبار املدخل التحليلي   ):اتتقدمي اخلدم(نشاط الصيانـة   -3   
 .حلساب التكاليف واهلوامش لكل معمل أو ورشة 

هذا النشاط تقوم به مديرية العتاد، وهـو يضـمن    ):تقدمي اخلدمات(نـشاط كراء الـعتـاد  -4   
ـ   ص حـق  الربط بني نشـاط الصيانة فيما خيص اإلصالح ونشـاط إجناز األشغال فيمـا خي

 .هلذا النشاط مدخل مزدوج حلساب التكاليف واهلوامش .التصرف يف استعمال العتاد
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    II-1-2- ترتيـب األعباء ومـحاور تـحـليل الـتـكالـيف:  

  :هناك حمورين لتحليل التكاليف مها     
حمور أول للتحليل يرتكز على ختصيص األعباء إىل مباشرة وغري مباشرة هـذا التمييـز    -1  

 .يسمح باحلصول على التكلفة الكلية لإلنتاج أو اإلجناز أو أداء اخلدمات
حمور ثان للتحليل يرتكز على تفكيك األعباء املباشرة وغري املباشرة إىل أعبـاء مـتغرية    -2  

 .وثابتة 
. هذان احملوران مكمالن لبعضهما البعض حيث يسمحان باحلصول على التكلفة الكلية       

  .املعلومات كقاعدة معطيات الختاذ القرار يف ميدان التسيري واستخدام هذه
إال أننا كمرحلة أوىل سنأخذ فقط حمور التحليل األول لوضع نظام احملاسبة التحليليـة، مث         

  .ندمج يف مرحلة ثانية حمور التحليل الثاين من أجل مراقبة التسيري وضمان أمثلية اختاذ القرار
  
  
  
  
  

  
  خمطط تفكيك األعباء وحماور حتليل التكاليف ):3-4(شكل رقم 

  
  
  
  
  
  

  أعـــبــــاء المـحـــاسـبـة الـتـحـلـیـلـیـة   

  أعــبــاء غـیــر مـبــاشــرة  أعــبــاء مــبــاشـــرة

  أعـبــاء ثــابـتـة  یـرةـغـتــاء مبأعـ  أعـبــاء ثــابـتـةأعـبـاء متغیرة 
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  II-2- لـيفاـتكـالام ـنظ.  

           
حتلل التكاليف وتعاجل داخل نظام التكاليف احلقيقية، حيث حتسب التكاليف بعد أو أثنـاء دورة   

ساسا بوصل استهالك املـواد، حالـة األجـور    وتتعلق أ. االستغالل اخلاصة باملنتوج أو النشاط 
  .اخل ... املدفوعة، اجلداول أو الفواتري املتعلقة بكراء العتاد 

ـدف   )احلقيقيـة (اختيار هذا النظام موجه بصورة مباشرة إىل حتديد التكاليف الكليـة         
  .احلصول على بنك معطيات يسمح لنا بإدراك املعايري اخلاصة بالتسيري

والـيت تفيـدنا    )املعياريـة (يف هذه املرحلة ميكننا أن نضع نظام التكاليف احملددة مسبقا  و      
  .)مراقبة التسيري(كأساس للرقابة الداخلية لالستغالل 

  
  
  
  
   II-3- لـيف الواجب مـعاجلـتهااـتكـال.  

  الـــتــكــلـفــة الـكــلــیــة

  مــن إعــداد الطـالـب صاحب هذا البحث  :املـصـدر
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ليـات، إذن  نوعية التكاليف الواجب معاجلتها متليها طبيعة نشاط املؤسسة وتقسيمها إىل عم      
  :التكاليف اليت ميكن حساا هي

  . )....رمل، حصى، حماجر (تكلفة إنتاج عناصر املالط  -             
  .) مراكز التزفيت( تتكلفة إنتاج املزفتا -             
  ) .الورشات(تكلفة إجناز األشغال أو نوع األشغال  -             
  .تكلفة خدمة الصيانة -             

إىل جانب هذه التكاليف اليت تعترب أساسية، متكننا أيضا من البحـث واحلصـول علـى           
  .تكاليف أخرى مرتبطة بالنشاط وتعترب مفيدة للتسيري

، سنتبع تشكـل التكـاليف علـى   )الورشات(ويف حالة حساب تكاليف إجناز األشغال        
رجة وفـق هـذا األسـاس فاعتبــار  خمتلف مراحل العملية، التكلفة املطلـوبة تكون متـد

  .أن كـل مرحلة مـن العملية توافق تكلفة 
ومن أجل تقييم أحسن للتكاليف املباشرة وغري املباشرة جيب القيام بعمل دقيق ومدروس        

  .لتحديد مجيع العناصر املركبة واملكونة للتكاليف
     III - النمط التحضريي.  
        III-1- كـز النشاط اخـتـيار مرا.  

  : هـنـاك نـوعـني مـن املـراكـز جيـب أخـذهـا بعني االعـتبار هـمـا          
  : ـ املراكـز األساسية 1        

هي املراكز أو األقسام اليت تنتج مباشرة السلع واخلدمات اليت ستـباع فـيما بعـد                
  .كل تنازل داخليللـزبـائـن، أو تقـدم ملراكـز داخلـية أخرى يف ش

هذه األقسام ختص أنشطة الصنع، اإلنتاج، اإلجناز، أداء اخلدمات، ويتم توجيه أو حتميـل         
األعباء املباشرة إىل األنشطة مباشرة، واألعباء غري املباشرة يتم ختصيصها وتوزيعهـا يف مراكـز   

  .التحليل قبل حتميلها على املنتوج أو النشاط 
  
  
  : لـثانويـةالـمراكـز ا  -2  
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هي املراكز اليت ال تنتج أي شيء قـابل للبيع لكنها تساهـم بطريقة غـري مباشـرة يف           
حيث تتلقى هذه املراكز . الصنع، و إنتاج السلع، وأداء اخلدمات كأقسام الدعم أو أقسام اهليكلة
عها على املراكز األساسـية  أعباء غري مباشرة حمددة، إما بالتوجيه أو مبفاتيح التوزيع اليت تعيد توزي

  .عن طريق مفاتيح إعادة التوزيع
  
  III-2- اخـتيـار مـفـاتيح التـوزيع  :  

 )األقسام الرئيسية(عندما نعرف توجيه التكاليف، نقوم به مباشرة إىل األنشطة األساسية          
  .)أعباء مباشرة(اخلاصة ا 

  :على سبيل املثال  
                  .    "إنتاج املواد" جه مباشرة إىل النشاط األساسي استهالك املتفجرات يو -  
مرتب العامل على مسبكة الشحم على مستوى مركز التلبيس يوجه مباشـرة إىل النشـاط     -

  ."صنع امللبسات" األساسي 
اسـتعمال  "تكلفة الكراء الداخلي أو اخلارجي ملاكنة  يوجه مباشرة إىل النشاط األساسـي    -  
  ."لبساتامل

املشكل األساسي يكمن يف كيفية توجيه األعباء غري املباشرة إىل األنشـطة أو األقسـام           
اليت تتقلى أو تسـتقبل  ) مراكز فرعية(هلذا السبب قمنا بإنشاء أنشطة ثانوية ). الرئيسية(األساسية 

  .األعباء غري املباشرة املشكلة للتكاليف غري املباشرة
  :د  يطرح التساؤلني التالينيويف هذا الصد    

  ؟)األقسام الفرعية(كيف نوزع األعباء غري املباشرة على األنشطة الثانوية  -       
  ؟)األقسام الرئيسية(كيف نعيد توزيع األعباء املراكز الثانوية على املراكز األساسية   -       
أو إعـادة   )تقسـيم (ح بتوزيع تكمن اإلجابة عن هذين التساؤلني يف إجياد مفاتيح تسم        

توزيع األعباء غري املباشرة، وتكمن صعوبة العملية يف اختيار املفاتيح األكثر توافقا مـع مراكـز   
  .هلذا ومن أجل إجناح العمل البد من فريق عمل متكامل لتحقيق األهداف املرجوة. النشاط

  
   III-3- اخـتيار وحدات الـقياس:  
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يز جمموع تكاليف مركز نشاط متجانس، حيث ميكن اختيار على وحدات القياس مت          
  :سبيل املثال وحدات القياس التالية

  .العـتــاد/ سـاعة استعـمـال  -       
  .اخل.... 3بـالطن، م:  الوحـدة املستـهلكة -       
  .الديـنـار:  وحدة القـيـمة -       
  .حـقـيـقـية/ سـاعـة عـمـل  -       

  
  VI- نـمط التشغيـل(ريـقـة العمـل ط(:  

الغاية من وضع النظام أو أساس العملية هو حتديد التكلفة النهائية أو مـا يعـرف بسـعر          
  .التكلفة، أو حتديد اهلامش بالنسبة ملنتوج ما أو تشكيلية منتجات أو نشاط 

املنتـوج أو الطلبيـة   ومن أجل ذلك سنأخذ مجيع األعباء الناجتة، وتوجيهها إىل النشاط أو       
حسب الطريقة احملددة ألجل حتديد التكلفة الكلية أو النهائية ملختلف املنتوجـات خـالل دورة   

  .االستغالل 
  :ولتجسيد هذه العملية نتبع املراحل التالية       

  .تـوجيه األعـبـاء إىل املـراكـز األسـاسيـة:  املرحلـة األولـى              
  .ملباشرة هي بالتعريف قابلة للتوجيه مباشرة إىل املراكز األساسيةاألعباء ا      

 .عـبـور تـوزيع األعـباء على املـراكـز الـثانـوية: املرحلـة الثانية            

مجيع األعباء غري املباشرة جيب أن توجه أو تقسم على املراكز الثانويـة بفضـل مفـاتيح         
ألخذ يف احلسبان جمموع األعباء املوجهة للمراكز األساسية أو عند هذا املستوى جيب ا. التوزيع

  .املوزعة للمراكز الثانوية 
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  .تـثبـيـت نـظــام مـعـاجلة بـاملـراكـز الثـانـوية: املرحلـة الـثالثة           
سيعاد  )املرحلة الثانية(األعباء املوزعة على املراكز الثانوية أثناء املرحلة السابقة           

هلذا البد أن تكون خمتلف املراحل . توزيعها على املراكز األساسية بفضل مفاتيح التوزيع
  .والعمليات املشكلة للنظام مرتبة ومدروسة بشكل يتوافق مع األهداف املتوخاة من ذلك

إعـادة تـوزيـع أعـبـاء املراكــز الثانــوية علـى     :املـرحـلـة الـرابـعـة           
األساسية بواسطة مفاتيح التوزيع نقوم بإفراغ جمموع أعباء املراكز الثانوية على املراكـز   املراكز

  .األساسية 
فـئــات  / حتـميل املـراكز األسـاسية للمنـتجات  :املـرحـلـة اخلـامـسـة           

يف هذه املرحلة وعن طريق هذه العملية كل منتوج أو تشكيلة منتجات تتلقـى  .املنـتـجـات
  .صتها من التكلفة ح

يتم حساب يف هذه املرحلة التكلفة الوحدوية للمنتـوج   :املـرحـلـة الـسـادســة           
أو تشكيلة منتوجات، واهلوامش، التكلفة اإلمجالية احململة لكل منتوج بالتقسيم على الكميـات  

  .أو على  القيم لتحديد التكاليف الوحدوية واهلوامش/ املنتجة و
  
   V- عاجلـة األعباء املبـاشـرة واألعبـاء غيـر املبـاشرةم.  

قبل التطرق إىل كيفية معاجلة األعباء املباشرة واألعباء غـري املباشـرة، ارتأينـا ربـط               
وتلخيص بنية احملاسبة التحليلية وكيفية وضع النظام موضع التنفيذ داخل املؤسسة وبيان اخلطوات 

  .الواجب إتباعها 
  : أقـسام مسـتقلة )05(سيم األنشطة إىل مخسة تـق -1  

  .)  تفتيت(تـكسـري احلجارة   -         
  .الـتزفيت  -       
  .إجنـاز األشغـال  -       
  .أداء خدمات الــصيانة  -       
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  .أداء خدمات كـراء الـعـتاد   -       

  
  .ترتيب األعباء إىل مباشرة وغري مباشرة - 2  
  .ـام التكاليـف احلقيقيـة اختيار نظ -3  
  :خمتلـف أنواع التكـاليف الواجـب معاجلتهـا  -4  

  .تكلفة إنتاج الـحصى -             
  .تكلفة إنتاج امللبسات -             
  .تكلفة إجناز األشغال -              

  .تكلفة خدمة الصيانة -                 
  .دتكلفة خدمة كراء العتا -                 

  ):العمليـة التـحضريية(النمـط التحضريي  -5   
  .املراكز األساسية -                 
  .املراكز الثانوية -                 
  .مفاتيح التوزيع -                 
  .وحدات القياس -                 

  ):الـنمـط العملي(النمط الوظيفي  -6  
  .حلخمتلف املرا -                
  .املخطط العام   -                

  :خالل هذا اجلـزء سنحاول التطرق إىل النقاط التالية          
  .تشكيل ومعاجلة األعباء املباشرة -               
  .تشكيل ومعاجلة األعباء غري املباشرة -               
  .حتديد النتيجة التحليلية -               
  .إدماج نظام احملاسبة التحليلية لالستغالل يف نظام التسيري -               
  )التـشغـيـل(من التـنظيم وحىت وضـع النظـام مــوضع التنفـيـذ  -               
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   V-1-  مـعـالـجـة األعــبـاء الـمـبـاشــرة.  

  :تشمل األعباء املباشرة على العناصر التالية          
  .تكلفة الـمواد املسـتعملة لإلنـتاج، اإلجنـاز، أو أداء اخلـدمات -                 
  .تكلفة اليـد العاملة املبـاشرة  -                 
  ).الـمنتج (تكلفة كراء العـتاد اإلنتـاجي  -                 
   Sous Traitance .تكلفة اإلنتـاج لدى الغري  -                 
  .االت إهـتالكات العتـاد اإلنتـاجي حـ  -                 

  ).سعر التكلفة(هـذه التكـاليف متثل عمـوما نسـبة معتـربة من التكـلفة النهـائـية     
  

  :ـ  األعبـاء املبـاشرة للمواد املستهلكة 1    
  : يتطلب تقييم األعباء املباشرة للمواد       

  .اد طريقـة مسـك املـخزون من الـمو -                
  .كيفية تـقييم حركات املخزون -                

  : طريـقـة مـسك مـخزون املواد -1-1      
يتم مسك ومتابعة خمزون املواد حسب طريقة اجلرد الدائم هذه الطريقة تسمح مبعرفة           

  :قةاملوجود احملاسيب بالكميات والقيم من املواد يف املخزن بعد كل حركة موضوع حترير وثي
  .املواد املتدفقة من طرف املوردين أو املراكز الداخلية Bon d'entréeوصل دخول  -           
  .)فكرة االجتاه تعد أساسية(املواد باجتاه املستعملني  Bon de Sortieوصل خروج  -           
  .ري املستعملةللكميات املعادة من املواد غ Bon de reintegration وصل إعادة إدماج -            

  :  كيفـية تقييم حركـات املخـزون  - 2 - 1  
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يتعلق األمر باملواد املشتراة حلاجة اإلجناز، وعليـه يكـون التقيـيم      :أ ـ  تقييم املدخـالت        
+ سعر الشـراء خـارج الرسـم    = تكلفة الشراء خارج الرسم {بتكلفة الشراء خارج الرسم 

  باملنتجات املصنعة لدى املؤسسة يتم تقييم املدخالت بتكلفة  أما فيما يتعلق. }مصاريف الشراء
  
  
  

األعباء األخرى املرتبطـة  + تكلفة شراء املواد املستهلكة = مع العلم أن تكلفة اإلنتاج   .اإلنتاج
  .بعملية اإلنتاج 

بالنسبة للمخرجات يكون التقييم حسب طريقة أو أسـلوب التكلفـة     :تقييم املخرجات  -ب  
 .ويتم حساا آليا بعد كل إدخال للمواد  )CUMP(ة املرجحة للوحدة الوسطي

  :بطاقة اجلرد الدائم -1-3
حركات الدخول واخلروج ومستوى املخزون الناتج عنها ملادة ما خالل فترة معينة،          

هذه البطاقة متسك على مستوى مركز اإلجناز . تسجل بالكميات والقيم يف بطاقة اجلرد الدائم
  .التوازي على مستوى بنية املادةو
  
  :األعبـاء املبـاشرة لليـد العاملة  -2 

حساب وتوجيه تكلفة اليد العاملة إىل خمتلف أنواع املنتجات، األشغال أو اخلدمات           
  :عوامل )03(املؤداة يتطلب بالضرورة األخذ بعني االعتبار ثالثة 

  .  )الفـعـلي(ـيقـي ختصيص وقـت العمل احلق -               
  .)الـفـعـلـية(تكلفـة سـاعة عمل اليـد العـاملة احلقـيـقـية  -               
  .وقت العمل املخصص فعليا ملهام اإلنتاج، اإلجناز أواخلدمات -              

  :وقت العمل احلقيقي - 1- 2 
و اخلدمات، والذي ذا الشكل هو مدة العمل املرصدة فعليا ملهام اإلنتاج، اإلجناز، أ          

يقاس عموما بالساعة ويكون أقل من وقت . ميكن أن يوجه إىل املنتجات أو اخلدمات املنجزة
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والفرق بني الوقت املأجور والوقت . احلضور املأجور املعروف لدى مصلحة تسيري املستخدمني
  :يز بني الوقتني يتجلى يفاملخصص ملهام اإلنتاج ميثل الوقت امليت املأجور ، واهلدف من التمي

  .إظهار الوقت وحتديد أسبابه مث اقتراح حلول مناسبة  -        
  .اعتبار وقت العمل الفعلي وحدة عمل لتوجيه األعباء إىل عدة منتجات -        

  
  
  
  :تكلفة ساعة اليد العاملة -2-2  

 :حتسب تكلفة ساعة اليد العاملة على أساس العناصر التالية      
  .وقت العمل الفعلي  -       

  :األعباء  الناجتة عن توظيف اليد العاملة مبعىن  -       
  .األجور املمنوحة -                           

  .املنح والعالوات املرتبطة باألجور -                           
    .                 االشتراكات االجتماعية -                           
  .الدفع اجلزايف -                           

التكلفة الساعية لليد العاملة هي النسبة بني تكلفة اليد العاملة اإلمجالية ووقت العمل الفعلي     
  .، ويكون عموما أعلى من تكلفة ساعة العمل املأجورة)احلقيقي(

  ):  احلقيقي(ختصيص وقت العمل الفعلي  -3- 2  
وتوجيهه إىل خمتلف أنواع األشغال املنتجات  )الفعلي(حتديد وقت العمل احلقيقي من أجل        

هذه الدعامة جيب أن ) Support de Travail(واخلدمات، يستوجب األمر استخدام دعامة عمل 
تسري يوميا بالنسبة لكل عامل موجه لإلنتاج وتستلزم تسجيل مجيع العناصر اليت تسمح بالوصول 

  .)احلقيقي(لعمل الفعلي إىل حتصيل وقت ا
 :معلومات ووثائق أخرى ضرورية -4- 2  

  .قائمة املستخدمني لكل مركز نشاط -           
  .األجور واملكافآت لكل عامل ولكل مركز -           
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  . حالة وقت احلضور املأجور -           
  .هذه املعلومات تقدمها مصاحل تسيري املستخدمني

  
  

  
  
  
  
     
  :كراء العتاد تكلفة - 3 

  :حساب وتوجيه تكلفة كراء العتاد اإلنتاجي يتطلب األخذ بعني االعتبار العناصر التالية       
  .مدة االستعمال املخصص فعليا لإلجناز -                    
  .تكلفة ساعة العمل الفعلية الستعمال العتاد -                    
  .الوقت الفعلي الستعمال العتاد )توجيه(ختصيص  -                    

  : الوقت احلقيقي لالستعمال -3-1   
وقت استعمال اآللة املخصص لعمليات اإلنتاج واإلجناز يوجه إىل املنتجات أو أنواع          

الوقت احلقيقي لالستعمال . يف نظام كراء يرتكز على االستعمال )املنجزة(األشغال احملققة 
وعلى العكس يف نظام كراء يرتكز على الوضع حتت . تعاقدي املأجوريكون مساويا للوقت ال

 :التصرف فإن الوقت احلقيقي لالستعمال ميكن أن يكون
أقل من الوقت التعاقدي املأجور للوضع حتت التصرف ويف هذه احلالة احنراف الوقتني  -    

  .ميثل الوقت امليت املأجور
هذه احلالة احنراف الوقتني عن بعضهما ميثل  أعلى من الوقت التعاقدي املأجور ويف -    

  ..الوقت اإلضايف غري املأجور
  :أما اهلدف املقصود من خالل هذه التفرقة هي         

  .تقدير معدل استعمال الطاقات               
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  .)Immobilisationالعطالة (حتديد الوقت امليت                    
  .مال ميثل وحدة عمل لتوجيه األعباء على عدة منتجاتالوقت احلقيقي لالستع -        

  :لكراء العتاد) الفعلية(تكلفة الساعة احلقيقية  -3-2  
 :التكلفة الساعية للعتاد حتسب على أساس العناصر التالية            

  .الوقت احلقيقي لالستعمال -              
  .أعباء كراء العتاد -              

  . لفة الساعية للعتاد هي النسبة بني تكلفة الكراء والوقت احلقيقي لالستعمالالتك        
  
  
  : ختصيص الوقت احلقيقي لالستعمال -3-3  

دف تسجيل الوقت احلقيقي الستعمال العتاد وتوجيهه لكل نوع من األشغال أو          
ه األخرية جيب أن تسري هذ. )Support d'information(املنتجات جيب استعمال دعامة معلومات 

يوميا لكل آلة مستعملة يف خمتلف أنواع األشغال أو املنتجات، وجيب أن يقيد فيها مجيع العناصر 
  .اليت تسمح بالوصول إىل حتصيل الوقت احلقيقي لالستعمال

 
 : معلومات ووثائق أخرى ضرورية - 4- 3 

  .اخلاص بالكراء الداخلي) Barème(السلم  -                
  .الكراء )اتفاقية(عقد -                

  .)Attachement(لكل آلة  )ورقة اإلجناز(ارتباط األشغال  -                
  .فواتري داخلية وخارجية -                
  .حالة العتاد املؤجر -                

  
   Le Coût de la Sous Traitance Travaux: تكلفة اإلنتاج األشغال لدى الغري-4   

  :يعاجل إنتاج األشغال لدى الغري        
  .حسب نوع األشغال أين تكون وحدة القياس كمية -              
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  )وحدة العمل(تكلفة الوحدة  -              
هذه التكلفة ستحدد انطالقا من النسبة بني أسعار اإلنتاج لدى الغري خارج الرسم على  

  :تكون انطالقا من الوثائق التالية وعملية التقييم. الكميات املنجزة
  .عقد أو اتفاقية إنتاج أو أشغال لدى الغري -              
  .ممضى من الطرفني  )Attachement(ارتباط األشغال -              

  .الفاتورة املقبولة -
  
  

  
  
  

  :إهتالك العتاد اإلنتاجي  حالة خاصة    5     
حيث ". كراء العتاد"إلنتاجي كأعباء مباشرة لنشاط أداء خدمة تعترب إهتالكات العتاد ا           

هذه اإلهتالكات يفضل تقديرها . من األعباء املباشرة )مع تكاليف الصيانة(تشكل اجلزء األهم 
  .باملفهوم االقتصادي بدال من املفهوم احملاسيب الذي تشترك يف معرفته املصاحل احملاسبية

  :ة لإلهتالكات يتطلب التكفل بالعناصر التاليةتقدير وحتديد التكلفة املباشر 
  .حتديد مدة االستعمال لكل عتاد، هذه املدة تتأثر بقوة صالحية العتاد -        
حتديد التكلفة باعتبارها تقيس قدم العتاد الذي يسببه مستعمله بطريقة أخرى تكلفة  -        

  :تعويضه حيث ميكن حتديدها على أساس
  .دراسة السوق سواء كان العتاد ملكية أو إجيار -                         

انطالقا من املخصصات السنوية احملسوبة من قبل مصاحل احملاسبة دون  -                         
  .أن تتأثر بنظام اإلهتالكات املطبق

  
  V  ـ   معاجلة األعباء غيـر املباشـرة 2ـ.  
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باء االستغالل اليت ال تساهم مباشرة يف حتقيق أو إعداد منتوج متثل األعباء غري املباشرة أع        
ميكنها كذلك أن تكون مشتركة بني عدة منتجات مما يتطلب توزيعها مث جتميعها على . ما

  .مستوى كل نشاط
  :أصل األعباء غري املباشرة - 1 

  :مصدر األعباء غري املباشرة يتمثل أساسا يف         
يف هذه احلالة األعباء غري املباشرة إما أن توجه أو توزع على خمتلف   :أو اخلدمةمركز اإلجناز  -أ      

  .)داخل املركز نفسه(أنواع األنشطة 
يف هذه احلالة األعباء غري املباشرة يتم توزيعها على خمتلف مراكز  :مركز التكاليف املشتركة - ب     

  .اإلجناز
عباء غري املباشرة للعمل يتم توزيعها على خمتلف ملديريات يف هذه احلالة األ :املقر االجتماعي -ج    

  .العملياتية
  

  :تركيبة األعباء غري املباشرة -2   
  :هذه األعباء تتشكل أساسا من       
مستلزمات املكاتب، : املواد الداخلة يف تشكيل املنتجات املنجزة مثل :املواد االستهالكية - أ            

اخل تسيريها يكون عن طريق اجلرد الدائم بنفس الشكل مثل األعباء ....اعمأدوات ومتطلبات املط
  .املباشرة املواد املستعملة وعلى عكس تقييمها يكون بتكلفة الشراء بكامل الرسوم

هذه األعباء ختص اخلدمات الثانوية الالزمة حلسن عمل مراكز اإلجناز وأداء  :اخلدمات - ب          
    .اخل...ملهمات والتنقالت، االشتراكات، التشريفات، مصاريف النقلاملقرات مثل مصاريف ا

هذه األعباء ختص كتلة أجور املستخدمني غري املنتجني على مستوى  :أعباء املستخدمني -ج         
 .اخل.. مراكز اإلجناز واملقرات مثل مستخدمي الوسائل املشتركة، اإلدارة

األعباء ختص الضرائب والرسوم املفروضة قانونا مثل الرسم هذه  :األعباء اجلبائية - د         
  .اخل... العقاري، حقوق التسجيل، حقوق الطابع، الترقيم

هذه األعباء ختص املصاريف امللتزم ا إما بعد أو قبل عملية االستغالل  :األعباء املالية -ه         
  .اخل... ائد، العموالت، فروقات الصرفالفو: واالستثمار وكذا تكلفة كراء املوارد املقترضة مثل
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التأمينات، عمليات ،هدايا ايــة السنة : ختص هذه األعباء أساسا :األعباء املختلفة - و            
 .اخل... ،Sponsoringالسبونسورينغ 

ختص استثنائيا هذه األعباء خمصصات اإلهتالك لالستثمارات غري  :خمصصات اإلهتالك -ي            
  .اخل...البنايات اإلدارية، جتهيزات املكاتب، التهيئات والتجهيزات االجتماعية: نتجة مثلامل
  
  IV- حتديد النتيجة التحليلية وإدماج احملاسبة التحليلية يف نظام التسيري املوجود:  

     IV  ـ حتديد النتيجة التحليليـة 1ـ:  
حتديد النتائج لكل اجتاه حسب مفهوم احملاسبة أحد أهم أهداف احملاسبة التحليلية، هو             

العامة فإن احملاسبة التحليلية متثل حساب النتيجة لكل بنية خمتلفة وال تؤدي بالضرورة إىل نفس 
  .قيمة النتيجة

  
  
  

  :بنـية النتيجـة التحليليـة - 1          
  :التالية حساب النتيجة التحليلية يعكس عملية التحليل، تكريسا هلذا سنجد البنية

  .التكاليف النهائية حسب كل اجتاه -              
  .النواتج حسب كل اجتاه -              
  .النتائج التحليلية حسب كل اجتاه -              

  :قيمة النتيجة التحليلية - 2        
للمنتجات هذه النتيجة التحليلية هي الفرق بني أسعار البيع والتكاليف النهائية               

ميكننا كذلك حساب نتائج وسطية نسميها هوامش . النتيجة ميكن أن تكون وحدوية أو شاملة
  : مثل

          
النتيجة التحليلية املتوصل إليها ستكون خمتلفة عن نتيجة احملاسبة العامة إال إذا كانت هناك        

  :ويرجع هذا االختالف إىل األسباب التالية . تعديالت
  .بالنسبة لبعض األعباء نأخذ القيم االقتصادية عوض القيم احملاسبية -           

 .التكلفة املباشرة –الناتج = اهلامش على التكلفة املباشرة 
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ال تؤخذ يف احلسبان لدى احملاسبة  )االستغالل(األعباء االستثنائية اليت خارج النشاط  -           
  .التحليلية

  
 IV -2- إدماج احملاسبة التحليلية يف نظام التسيري املوجود:  

نشطة املعمول ا وخمطط حتديد التكاليف والنتيجة التحليلية الذي مت نظرا ألقسام األ       
وصفه، يستوجب األمر إدماج احملاسبة التحليلية يف نظام التسيري املوجود أصال مع بعض 

  :النظام يتميز أساسا باخلصائص التالية.التعديالت
  :Gestion Permanenteتسيري مستمر  -1       
نواع النواتج والتكاليف وكذا إعداد وثائق التسيري جيب أن يكون مبعىن تقديرات أ      

  .باستمرار
  
  
  

  :وثائق ودعائم املعلومات -2        
  :حيث تكون تبعا حلاجات التسيري وهنالك        

  .الدعائم املوجودة مع بعض اإلضافات املمكنة -              
   .حلاجةالدعائم اخلاصة اليت تعد حسب ا -               

  : الوسائل البشرية -3        
املستخدمون املكلفون مبسك احملاسبة التحليلية جيب أن يكونوا أكثر ميوال وحتكما يف         

  .ميدان التسيري منه يف ميدان احملاسبة العامة
  :الدورية   -4        

  : ن أن تكونتكون تبعا حلاجات التسيري ومدة مركز التحليل الدورية، فيمك          
  .دف املعاينة أو املالحظة واختاذ القرار: يومية، أسبوعية              
  .ألجل املوازنة يف املؤسسة: سنوية              
  .حلاجات املردودية العامة للمشروع: مدة حياة املشروع              
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 IV -3-   التنظيم الواجب إقامته :  

  : ى مركز الربح اهليكلة على مستو - 1        
  :تشغيل وضمان متابعة احملاسبة التحليلية باملراكز          

   : املهام واالمتيازات - أ             
  .مجع ومعاجلة املعلومات االقتصادية باملراكز -              
  .ضمان توجيه األعباء املباشرة لكل منتوج -              
  .عباء غري املباشرةضمان توزيع األ -              
  .إعداد جدول النتيجة التحليلية -              
  .حتليل النتائج -              

  .التحويل الدوري للحاالت للهيكلة اجلهوية -
  
  
   

  : اجلهة املسؤولة  -ب               
  .أعوان الكفاءة، تقنيني، تقنيني سامني  -           
  .التسيري من هلم معارف يف -             

  :التابعية  - ج             
  .التدرج السلمي ويرتبط برئيس املركز -              

  .وظيفيا البنية احملاسبية اجلهوية -              
  : اهليكلة على مستوى اجلهة   -2     

  :تحليليةتنسيق وتتبع ووضع موضع التنفيذ احملاسبة التحليلية باملركز وحتليل النتائج ال          
  :املهام واالمتيازات - أ                
  .مجع وحتليل املعلومات االقتصادية  للمقر اجلهوي -             
  ).اجلهوي واالجتماعي(ضمان وتوزيع األعباء غري املباشرة للمقرات  -             
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  .حتويل أو إرسال حاالت توزيع األعباء غري املباشرة للمراكز األساسية-     
  .ضمان حتريك وتنشيط اهليكلة -             
  .مشاركة مسريي املراكز -             
  .للجهة) النتيجة التحليلية(إرسال اجلدول التحليلي  -             
  .حتليل النتائج -             
  .اإلرسال الدوري للحاالت للهيكلة املركزية -             
  : ةاجلهة املسؤول -ب               
  .اإلطارات املتوسطة واألكثر حتكما لتقنيات التسيري وعلى اخلصوص ميدان احملاسبة          

  :ج  التابعية            
  .)Région(التدرج السلمي ويرتبط باملسؤول املايل للجهة أو الناحية  -             

  .وظيفيا اهليكلة احملاسبية املركزية املكلفة باحملاسبة التحليلية -
  
  
  
  
  
  : اهليكلة على املستوى املركزي  2   

تتوىل السهر على الوضع موضع التنفيذ واملتابعة املستمرة للمحاسبة التحليلية، وتغذية            
   .نظام املعلومات على أساس املعطيات الدقيقة والصادقة 

  املهام واالمتيازات - أ        
  .يةتنسيق وتشغيل احملاسبة التحليل -          
  .السهر على املتابعة واإلثراء باستمرار  -          
  .رفع وتعديل احلاالت التجميعية الشاملة وإعطاء رسالة نتائج    -          
  .إعداد ونشر وإشهار اإلجراءات    -          
  .إنشاء قاعدة معطيات   -          
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  .رجييا معرفة املعايري اخلاصة الداخلية لكل نشاط تد   -          
  .مجع ومعاجلة املعلومات االقتصادية  للمقر االجتماعي    -          
  ) .النواحي(ضمان توزيع األعباء غري املباشرة للمقر باجتاه اجلهويات    -          
  .ضمان تنشيط اهليكلة   -          

  : اجلهة املسؤولة -ب               
  .ة الطويلة يف التسيري و على اخلصوص ميدان احملاسبةاإلطارات السامية ذات اخلرب          
  .أصحاب التحليل واالتصال          

  :التابعية -ج            
  .التدرج السلمي ويرتبط باملدير املايل -             
  .وظيفيا مجيع اهلياكل املركزية واجلهوية -             

قمنا بإعداد خمطط يوضح  )نظام حساب التكلفة(ية و لتوضيح كيفية تشغيل نظام احملاسبة التحليل 
  .واملخطط املوايل يوضح ذلك . مراحل وطريقة العمل 

  
  
  
  

  .ملخص ملراحل وطريقة عمل نظام حساب التكاليف): 4-4( شكل رقم
  .معايري املقارنة بني نظام احملاسبة العامة ونظام احملاسبة التحليلية

 احملاسبة العامة ومــةنــــوع املـعـلــ احملاسبة التحليلية

   
 شـاملة ومـوجهة حنـو خـارج املـؤسسة 01 مفصلة ومـوجهة حنـو داخـل املـؤسسة

   
  النـظــرة إىل األعــــبــاء 

 

 02 جتميع األعباء يف تكاليف
  مسك مفصل 
 شبه تقسيم لألعباء

 
  تـصـنـيـف األعــبــاء 
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 حـسـب طـبـيـعـتـهـا 03 حسـب وظـيـفـتـهـا وتـوجـهـهـا 
   

  شـكـــل الـنـتـيـجـة 
   

 شــــامــلـــة 04 حسـب النـشاط، املـركـز، املـنـتـوج
   

  طـبـيـعـة الـتـدفـــق 
   

 مـن النـوع اخلـارجـي فـقـط 05 مـن النـوع الداخـلـي واخلـارجـي
   
  أسـاس حـسـاب اإلهـتـــالك 
   

  )اإلسـتـبـدال(قـيـمة التعـويـض 
 مـدة حـيـاة ذات طـبـيـعـة اقـتـصـاديـة

06 
  تـكـلـفـة اإلهـتــالك 

 مـدة احلـيـاة ذو طبيـعة جـبـائـيـة 
 

  الـدورة الـمـحــاسـبـيـة 
 

 الـسـنـة املـدنـيـة 07 شـهـــرا 12أقـــل من 
  

  الـنـظـرة إلـى األمـوال اخلـاصـة 
 

مـوارد خـارجية لـهـا بـاملـقـابــل عـبء 
 ال تـولـد أعـبــاء مـالـيـة) خـصـوم(سلبية  08 مـالـي 

  
  تـصنـيف األعـبـاء فـي احملـاسبـة التحـلـيـلـية ومـحـاور تـحلـيل التـكالـيف

  
  
  
  
  
  
  
   

  تـصــنـیـف األعـبــــاء

  أعـبــاء غیـر مبـاشــرة ثـابـتـة

  أعـبـاء غیـر مبـاشــرة مـتـغـیــرة

  أعـبــاء مـبـاشــرة ثـــابـتـة

  أعباء مباشرة  أعـبــاء مـبـاشــرة مـتـغـیــرة

أعـبــاء غیــر 
  مـبــاشـرة

 إلـى المـنـتـوج المـنـجـــز

 إلـى مــا نــریــد حـســاب تـكـلـفـتـھ



 .سكيكدة – ALTRO–لة الشركة اجلزائريةألشغال الطرق دراسة حا–الفصل الرابع                                      تطبيق نظام احملاسبة يف املؤسسة 

  201

  
  
  مباشرة أو غري مباشرة نسبة إىل ماذا ؟ 

  
  

  نسبة  متغرية أو ثابتة                

  اختيار التكاليف الواجبة املعاجلة ؟    

  
  
   

  
  
  
  
  :العاملني يفرضان نوع من التكاليف للحساب 

  ).Agregat(تكلفة إنتاج املواد   -
  .)Enrobé(تكلفة إنتاج التزفيت   -
  .تكلفة إجناز نوع من األشغال  -
  .تكلفة الصيانة  -

  .تكلفة تأجري العتاد -
  
  

  :)01(ل نـظـام التـكـالـيـف األو
  

  حـاسـبـة التحـلـیـلـیـة التـكـالـیـف تـحلــل وتعـالــج داخـل نـظـامـیـنفـي الم
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  :)02(نـظـام التـكـالـيـف الثـانـي 
  
  
  
  
  
  
  
  

  :النمودج التحليلي املكيف مع نشـاط املؤسسة
  :تقسييم األنشطـة -أ 
  :األنشطة القبلية -

 ).Concassage(تفتيت احلصى * 
 . )Enrobage(التـزفـيـت *     

 :األنـشـطـة الـقـاعــديـة -
 .غـــال أنــواع األشـ*      

  :األنـشـطـة الـبـعـديـة -
 .الـصـيــانـــة *      
  .تـأجـيــر الـعـتـاد *        

  
  
  
  

 نـظـام التكالـیـف المحددة مسبقا  نـظـام التـكـالـیـف الحـقـیـقـیـة
  مـسـبـقـا

  الـتـمــیــیــز یـكـمــن فـي فـتــرة حــســاب الـتـكــالـیــف

فـي نـظـام التـكـالـیـف الحـقـیـقـیة 
التـكالـیـف تـحـسب بعـدیـا نـسـبـة 
إلـى المـصـاریـف التـي تـسـبـبـت 

  )المالحظة(فـیـھـا 

فـي نـظـام التـكـالـیـف الـمحــددة 
ا التـكالـیـف تحـسب قـبلیـا مـسـبقـ

نـسـبـة إلـى المـصـاریـف التـي 
  )تقدیریة، معیاریة(تسـببت فیھا 

  مــراقـبـة الـتـسـیـیــر  ـن الـنـظـامـیـنمـقــارنـة بـی
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  :ب ـ تفكيك األعبـاء وحمـاور حتليل التكاليـف
  حمـور التحليل األول 

  
  
  
  

  حمـور التحليل الثاين 
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  :  نــظـام الـتـكـالـيـف-ج  

  
  
  
  
   :ـ التـكـالـيـف واجـبـة احلـسـاب د
  

  أعــبـــاء الــمـحــاسـبـة التحـلـیـلـیـة

  أعــبــاء مــبـاشـــرة
 

  أعــبــاء غـیــر مــبـاشـــرة
 

  أعــبــاء مــبـاشـــرة
 

  أعــبــاء غـیــر مــبـاشـــرة
 

  أعـبـاء ثــابــتـة  أعـبـاء مـتـغـیـرة  أعـبـاء مـتـغـیـرة

  تــكــلــفــة كــلــیــة
 

  أعـبـاء ثــابــتـة

  تـحـلـیــل ومـعــالــجــة الــتـكــالـیـف

  ـام الـتـكـالـیـف الـحـقـیــقـیـةداخــــل نــظـ

  )Granulats(تـكـلـفـة إنـتـاج الحـصـى 
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  الـنـمـط التحـضـيـري
  : التقسیم الثانوي لمركز التحلیل - أ  
  
  

      
  :تـحـديـد مـفـاتـيـح الـتـوزيــع  - ب 
  
  
  
  
  ):القـيـاس(تـحـديـد وحــدات الـعـمـل  -ج   

  
  :)العـمــــل(نـمــط التـشـغــيـــل 

  Enrobage )الملبسات(تكلفة صنـاعة التزفـیت 

  تـكـلـفـة إنـجــاز األشـغـال، أنـواع األشـغـال

  تـكـلـفـة الـصـیــانــة

  تـكـلـفـة اإلنـجـــاز

ھذه القـائمة لیست شـاملة، حیث أنھـا یمك ن أن تض اف فیھ ـا       
  مـــالحــظــة )شبكة التكـالیف(تكـالیف أخـرى مـرتبطة بالنـشـاط 

 

  إلــى مــراكـــز رئـیـسـیـة

  إلــى مــراكـــز ثــانــویــة

  راكز اإلنتاجتقسیم األعباء غیر المباشرة على م

إعـادة توزیع أعـباء المراكز الثـانـویة علـى 
  المراكز األساسیة

  التـي تـطـبـع مـجـمــوع الـتـكــالــیــف
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  :عـمـلـيـة التـشـغـيـــل
  
  
  
  
  
  

  :الـغـــایــة ھـــي

  )سعـر التـكـلـفـة(تـحـدیـد التـكلـفـة النـھـائـیـة

  تـحـدیـد الـھــامــش النـتـیـجـة

  منـتـجـات) عـائـلـة(ـكـیـلـیـة تـش

  نـــشــــاط

  :جمـیع األعـبـاء الحاصلة ستـوجھ حسـب السـیـاق اآلتـي

  مـنــتــــوج
  حـسـب كــــل

  تـوجیھ األعـبـاء المـبـاشـرة إلى المـراكـز الرئیسیة

العبـور إلى تقـسیم األعـباء غیـر المبـاشـرة على المـراكـز 
  الثـانـویة بـواسطة مفـاتیح التـوزیـع

  تـرتـیب معـالـجة المـراكـز الثـانـویة تـحدیـد
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  :الـتـشـغــيــل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إعـادة تـوزیع المـراكـز الثـانـویة على المـراكــز الرئیـسیة

  المنتجات )تشكیلة(فئة / تحمیل المراكز الرئیسیة إلى المنتجات 

  والھـوامـش/ تحـدیـد التـكـلـفـة الوحـدویة للمنـتـجـات 

األنشطة المرتبطةبانجاز اختیار المراكز القیادیة التي تضم جمیع 
  .ببناء المحاجر، مراكز التزفیت، المشاریع الجدیدة: الطرق مثل

 تجریـب النمودج في ھذه المـراكز القـیـادیة وضـمان مـتـابعة
   دائـمـة وتحـلـیـل النـتـائـج

تصحیح إخـتـالالت العـمـل وضـمان تكـییف النمـوذج مـع النـشـاط 
  رغوبومـع نـظام التسـییر الم

لـدى األفــراد ) القـدرات(التعـریـف بالجـوانب المطلـوبة 
  ـیةوالمكلـفین بمـتابعة تطبیق نظـام المحـاسبة التحلیـل

  :لھـذا الغـرض یجـب تـوفـر عـدد مـعـین مـن الشـروط

  :تـجـنـیـد الـمــوارد الـبـشـریـة خـاصـة 

  )المـشروع(على مستـوى سلم الرتـب لمـراكـز الربـح 

تجنـیـد البـنى التنظیمیة فـیما یخص وصف البنـى الوظـیـفـیة 
  الضـروریة على مـسـتـوى نـظام المحـاسـبة التحلـیـلـیة

تجنـید المـوارد المـادیة فـیـما یخص وصف الوسـائـل 
  المعـلـومـاتیة، تطـویـر البـرامـج
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  من إعداد الطالب صاحب البحث: املصدر
  : خامتة الفصل الرابع

الطرق  من خالل هذا الفصل مت التطرق إىل تقدمي عام حول الشركة اجلزائرية ألشغال       
ألطرو سكيكدة،من حيث تطورها التارخيي و نشاطها الرئيسي املتمثل يف إجناز و تعبيد و يئة و 

باإلضافة إىل مسامهتها يف إجناز أرصفة املطارات و إعادة .صيانة الطرقات و املطارات و املوانئ
التشخيص الداخلي كما مت التطرق إىل إمكاناا املالية و البشرية باالعتماد على .جتديد الطرق

  .ملواردها و طاقاا
و نظرا لطبيعة موضوع الدراسة و هو إشكالية تطبيق نظام احملاسبة التحليلية يف املؤسسة مت        

حيث مت وضع هذا النظام بتبين هيكلة .تصور و وضع نظام للمحاسبة التحليلية يف شركة ألطرو
ناها يف تقسيم املؤسسة إىل أقسام و أنشطة مث وتتمحور اخلطوات اليت تبي. شاملة جلميع األنشطة

وضع قاعدة للمعطيات عن طريق حتديد التكاليف انطالقا من ترتيب األعباء إىل غاية معاجلتها 
و يف .و اختيار نظام التكاليف املوافق و هذا ما يسمى بالنمط التحضريي.مرورا مبراكز التحليل

ليتم العمل على جتسيد هذه .سمى بالنمط الوظيفياألخري وضع النظام موضع التنفيذ و هذا ما ي
  .اخلطوات يف نظام تسيري املؤسسة

و قد مت اعتماد تصور و وضع نظام للمحاسبة التحليلية باالعتماد على طريقة األقسام        
املتجانسة اليت رأينا أا األنسب هلذه الشركة و قمنا بتدعيم دراستنا مبخططات و أشكال ألهم 

  .و اخلطوات املتبعة لتطبيق نظام احملاسبة التحليليةاملراحل 
    

  
  
  

إعـداد تكوین األفراد من أجل استغالل نظام المحاسبة التحلیلیة ب
  مخطط تكوین كأولویة لمتـابعة المشاریع على مستوى المركز

  المـركز 
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  سكيكدة  –حمجرة السبت  –حساب تكلفة اإلنتاج بوحدة اإلنتاج : الفصل اخلـامـس
             I - تـقديـم مركب اإلنـتـاج بـالـسبت.  

               I -1- ملـحة تارخييـة عن مركب اإلنتاج بالـسبت.  
ابة باجتاه يف دائرة عز) حمجرة السبت(اإلنتاج لشركة ألطرو ببلدية السبت  يقع مركب       

يتربع على مساحة قدرها . كلم 7,2، يبعد عن مقر الدائرة حبوايل )أ ب 3(الطريق الوطين  رقم 
 200، يبلغ ارتفاعه لالستغاللتشمل املساحة على جبل مرتفع . هكتار تابعة ألمالك الدولة 10

  . متر 250متر وعرضه 
ى، حيث كانت بداية عمليات اإلنتاج متخصصة يف إنتاج احلص مركبحمجرة السبت أو       

  .1973االستغالل ا سنة 
  : تتوفر احملجرة على جمموعة معدات خمصصة لالستغالل تتمثل يف     

  .آلة تـفـتيت احلـصى -    
  ماكـنـة للتـزفـيت -     
  .مركـز كهربائي -     
 .توماتيكيوميزان أ -

  :كما حتتوي على اهلياكل التالية 
  . مقر إداري -
 . نةمستودع للصيا -
 .مطعم -
  .مساحة للتخزين -

يتمثل نشاط وحدة اإلنتاج يف إنتاج احلصى، انطالقا من الصخر املستخرج من جبل      
  .احملجرة
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       I -2- عرض اهليكل التـنظيمي ملركز اإلنتاج.  
  :يتشكل اهليكل التنظيمي ملركز اإلنتاج من عدد من املستويات تتمثل يف     

  ):الوحدة( ركـز رئيس امل -1         
يعترب املسؤول املباشرة على مركز اإلنتاج واملخول القانوين إلمضاء الوثائق  واإلشراف       

  .على التسيري العادي للمحجرة
  :عون مـتابعة اإلنـتاج -2      

يقوم هذا العون مبراقبة اإلنتاج، ومتابعته من حيث ظروف االستغالل، ومدى توفر       
  .احة لعملية اإلنتاجالوسائل املت

  :عــون مكلف بالعمال - 3     
يكمن دوره يف إدارة املوارد البشرية املوجودة حتت تصرفه، واإلشراف على تنفيذ       

  .)اخل...األيام التعويضية، العطل املرضية(القرارات، باإلضافة إىل مراقبة احلضور، الغياب، العطل 
  :عـون مـحـاسـب - 4      

، )تسيري املخزون(تتبع العمليات احملاسبية للوحدة خاصة فيما يتعلق مبحاسبة املواد  مهمته      
  .وهذا عن طريق برنامج أعد خصيصا لذلك

  :املكـلف بـالعـتــاد - 5      
من حيث إجياره للوحدة،  )ألطرو(تكمن وظيفته يف مراقبة العتاد التابع لشركة األم             

ضافة إىل متابعة التوقفات احلاصلة نتيجة العطب والتدخل حلل مثل وعدد ساعات عمله، باإل
  .هذه املشاكل

  :املكـلف بالتـمـويـن - 6    
مهمته األساسية تتمثل يف متابعة التوريدات احلاصلة على مستوى املركز من املواد واللوازم       

  . اتالضرورية للعملية اإلنتاجية وذلك بإعداد سندات الطلب لسد االحتياج
  )Base de Vie(املكلف بالقاعدة احليـوية  -7 

يقوم املكلف بالقاعدة احليوية بالسهر على اإلطعام وتوفري الوجبات بالكمية والكيفية       
املطلوبة، باإلضافة إىل ضمان متوين املطعم مبختلف املواد الغذائية دف استمرارية تقدمي 

  .اخلدمات للرفع من مردودية العمال
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  :املكـلف باحملجرة - 8 

وظيفته األساسية مراقبة كل العمليات اليت ختص العملية اإلنتاجية من عتاد ومواد وعمال،      
  .باإلضافة إىل اإلشراف على اإلنتاج بكل مراحله

  ):الصخر( املكـلف باستخراج املادة - 9     
قمة اجلبل، ومتابعة  نيكمن دوره األساسي يف  اإلشراف على عملية استخراج الصخر م     

ملواصلة العملية اإلنتاجية، كما يتوىل اإلعداد املادي لعملية  )الصخر(مدى كفاية املادة األولية 
  .التفجري عند الضرورة نظرا لدقة وخطورة املهمة وما يلزمها من إجراءات أمنية

  :املكـلف بالتسيـري احملـاسيب - 10    
يات املالية، ومراقبة التسيري عن طريق حتديد تكلفة اإلنتاج مهمته الرئيسية هي تتبع العمل     

  .)الوحدة(املتعلقة بكل مرحلة من مراحل اإلنتاج داخل املركز  
  .الشكل املوايل يوضح اهليكل التنظيمي لوحدة اإلنتاج مبحجرة السبت    

  
  -بالسبتحمجرة  –اهليكل التنظيمي لوحدة اإلنتاج ): 1-5(شكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
                                  
  
  

  )الـمـركــز(رئـیـس الــوحــدة 

  عـــون مـحـاسـب

  عون متابعة اإلنتاج

  عون مكلف بالعمال

  مـویــنالـمـكـلـف بـالتـ

  المكلف بالقاعدة الحیویة

  المـكـلـف بالـمـحـجـرة

  المكلف باستخراج الصخر

  المكلف بالتسییر المحاسبي

  الـمـكـلـف بـالـعـتـاد
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  السبت  مبحجرة اإلنتاج مركز: املصدر                                                  
  
  
  
  
 II  الوحـدة(ـ  مـراحـل عمليـة اإلنتـاج باملركب:(  

  : ميكن تقسيم عملية اإلنتاج إىل أربعة مراحل أساسية هي       
   لتفجريعملية ا :ملرحلة األوىل 

يتم يف هذه املرحلة تفجري الصخر املرتبط باجلبل حمل االستغالل وتقسيمه إىل صخور        
  .ميكن نقلها إىل عملية املعاجلة أو اإلنتاج لتكون جاهزة للمرحلة املوالية

 عملية الفرز، الشحن، النقل : املرحلة الثانية 

املرحلة السابقة مث شحنه يف شاحنات  أثناء هذه املرحلة يتم فرز الصخر الناتج عن       
  .خمصصة لذلك، ليتم نقله وتفريغه يف آلة تفتيت الصخر

 ) املعاجلة(عملية تفتيت الصخر : املرحلة الثالثة 

يف هذه املرحلة يتم تفتيت الصخور الكبرية يف آلة تفتيت الصخر يف حمطة التفتيت، حيث        
  وهي قلب العملية اإلنتاجية، حيث نتحصل ) Traitement(تسمى هذه املرحلة بعملية املعاجلة 

  :على جمموعة من املواد املنتجة حسب الطلب، ومن بني املواد املنتجة ما يلي
  .إخل..... 31,5/15و  25/15،  15/5، احلصى 4/0و  5/0الرمل           
  : يتم توزيع هذه املنتجات حسب احلاالت التالية       

  .اج يف املرحلة املواليةتقدميها إىل اإلنت -
  .)اإلجناز(استعماهلا يف النشاط  -
  .بيعها ملؤسسات أخرى -
  . SC/08يرمز هلا بالرمز  تتم هذه العملية يف حمطة تفتيت الصخر      
، 2005إىل سنة  2000ونظرا ألمهية عملية اإلنتاج قمنا بتتبع تطور املواد املنتجة من سنة      

  : لكواجلدول املوايل يوضح ذ
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  SC /08يبني تطور إنتاج حمطة تفتيت الصخر ): 1- 5(جدول رقم 

  .بالطن: الوحدة
 2005 2004 2003 2002 2001 2000 نوع املادة السنة

 16028.40 15142,78 21744,88 17768,55 3477,04 12124,00 5/0رمــل 

 / / / / / 714,00 4/0رمــل 
 / / / 3278,60 / / 3/0رمــل 
 / / / 12041,80 45004,40 10018,40 20/0 رمــل

 47195.68 22942,14 12041,80 934,86 3126,20 7910,00 31,5/15صى ح

 16137.99 14816,79 31814,54 27698,46 5859,84 17460,80 25/15حصى 

 / / / 549,16 / / 20/15حصى 
 / / / 2049,90 / / 15/8حصى 
 17798.52 20123,48 38738,32 29341,76 6493,48 20050,80 15/5 حـصى

 / / / 2270,22 / / 8/3حصى 
 97160.59 73025,19 104339,50 96775,19 63960,96 68278,00 اـوع

  مركز اإلنتاج بالسبت: املصدر
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مركز اإلنتاج بالسبت  
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ادة
لم  

ا
رمــل 5/0
رمــل 4/0
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ــل 20/0 رم
حصى 31,5/15
حصى 25/15
حصى 20/15
حصى 15/8

ـحصى 15/5
حصى 8/3

  
     

بدأ يتخلى عن بعض أنواع  2003نالحظ من اجلدول أن مركز اإلنتاج بالسبت ومنذ سنة       
وهذا راجع لتخصص بعض . 8/3، 15/8، 20/15واحلصى  20/0، 3/0، 4/0الرمل املواد املنتجة ك

  .مراكز اإلنتاج األخرى بإنتاجه هذا من جهة
مبقدار  2003ومن جهة أخرى نالحظ أن أعلى نسبة إنتاج بلغته املؤسسة كان سنة      

قد  2005كما أن إنتاج سنة . طن ، وهذا يعود إىل توفر شروط اإلنتاج والعمل 104339,50
، وهذا ما يربر توفر شروط العمل و اإلنتاج املواتية 2004مقارنة بإنتاج سنة  % 33ارتفع بنسبة 

  .و املناسبة يف مركب اإلنتاج 
  ) التلبيس(عملية التزفيت : املرحلة الرابعة

يف هـذه املرحلة يتم تزفـيت احلصى عـن طريـق خليط مـن الزفـت واحلصى،      
، وكذلك باستخدام الرمل والزفت للحصول على اخلرسانة 25/5و 15/5باستخـدام احلصى 

  .ةاملز فت
يف حالة عدم توفر الشركة على نوع معني من احلصى أو الرمل يتم شرائه أو جلبه من      

  .مراكز اإلنتاج األخرى التابعة للشركة األم ألطرو

 SC /08خر تطور إنتاج حمطة تفتيت الص
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  :وينتج من هذه العملية نوعني من املنتجات      
  .الزفتية اخلرسانة  -
  .احلصى املزفت  -

يتم استخدام هذين النوعني يف عملية األشغال أو اإلجناز الذي تقوم به الشركة أثناء تعبيد       
  .إخل....الطرقات واملطارات

  .PE/07: هذه العملية تقام يف حمطة تسمى حمطة التزفيت، ويرمز هلا بـ     
، واجلدول 2004بإنتاج  2005منا مبقارنة إنتاج سنة نظرا ألمهية املنتج يف عملية اإلنتاج ق     

  .)بالطن(املوايل يوضح تطور إنتاج حمطة التزفيت 
  

       
  

  
  .PE/07  يبني تطور إنتاج حمطة التزفيت): 2- 5(جدول رقم 

  .الوحدة بالطن                                                                             
  املـادة

 السـنـة
  اخلرسانة الزفتية

14/0 B B 
  احلصى املزفت

20/0 G B  وعاملـجـمــ 

2004 29221,98 9190,64 38412,62 

2005 64683.86 14464.18 79148.04 

                                                         
  مركز اإلنتاج بالسبت: املصدر

  
إلنتاج ينتج نوعني من عملية التزفيت، النوع نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن مركز ا 

بالنسبة  2005ومبقارنة سنة . األول يسمى اخلرسانة الزفتية  والنوع الثاين يسمى احلصى املزفت
جند أن مركز اإلنتاج قد حقق نسبة إنتاج مضاعفو هذا يدل على أن إنتاج املركب  2004للسنة 

حيث جند بالنسبة للخرسانة الزفتية أن .ملناسبةيف تطور مستمر و متزايد،نتيجة توفر الظروف ا
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 57%بنسبة  2005أما بالنسبة للحصى املزفت فقد ارتفع إنتاج سنة . % 221تفوق اإلنتاج بنسبة 
 .2004مقارنة بسنة 

مت إعداد املخطط املوايل )السالفة الذكر(ولتوضيح املراحل األربعة املتبعة يف عملية اإلنتاج       
  .املراحلالذي يلخص هذه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )حمجرة السبت(يبني مراحل عملية اإلنتاج يف الوحدة ): 2-5(رقم  شكل
  
  

  
  

  
  
  

  

  عـمـلـیـة الـتـفـجـیــــر
  

   الحصى عـمـلـیة تـفتـیـت
  

   عملیة الفرز، الشحن، النقل
  

  ىالمـرحلة األولـــ
 

 المـرحلة الثـانـیـة

  المـرحلة الـثـالـثـة
 

  الـصـخـــر

  الـرمـــل

  عـدة أنـواع
  مـن الـحصـى
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  من إعداد الطالب صاحب البحث: املصدر
  

        III -  حمجرة السبت(حسـاب تكلفـة اإلنتـاج باملركب. (  
جة بالوحدة واليت تعترب مواد أولية لنشاط الشركة الوطنية ألشغال نظرا ألمهية املواد املنت        
، ارتأينا حساب تكلفة هذه املنتجات وحتديد مدى مردودية الوحدة من خالل )ألطرو(الطرق 

تكلفة اإلنتاج، وحلساب هذه التكلفة اتبعنا طريقة التكلفة الكلية وفق طريقة األقسام املتجانسة 
حيث تتمثل . التحليل باعتبارها املالئمة واألكثر دقة ملثل هذا النشاط أو ما يسمى بطريقة مراكز

هذه الطريقة يف توزيع األعباء غري املباشرة على مراكز التحليل املختلفة، ليتسىن لنا فيما بعد 
  .حتميل هذه األعباء على خمتلف التكاليف

يذ يف الفصل السابق قمنا و باإلعتماد على منهجية و طريقة العمل املوضوعة موضع التنف     
  :بإعداد هذه الدراسة وفق املنهجية و املراحل و اخلطوات املوضوعية التالية

  
  
  
  
  

-1-III        تقسيم وحدة اإلنتاج  :                                                                                                                         
أخذا بعني االعتبار التجانس وإمكانية جتميع األعباء وحصرها يف إطار موحد،تقسم          

وحدة اإلنتاج إىل أقسام حبيث تتوافق مراكز املسؤولية مع األقسام، ومن خالل ذلك منيز نوعني 
  :من األقسام

  عـمـلـیة التـزفـیــت
   

 المـرحلة الرابـعـة
  =خرسانة

  زفـت+ رمـل  
 

  زفـت+ حصى 
  حصى مزفت= 

 



 سكيكدة –حمجرة السبت  -حساب تكلفة اإلنتاج  بوحدة اإلنتاج                         الفصل اخلامس

   214

  ):ئيسيةالر(األقسام األساسية  - 1          
  :وهي تلك اليت هلا عالقة مباشرة مع املنتوج، وميكن حتديدها فيما يلي        

  :قسم التفجري  -1-1              
وهو القـسم املسـؤول على توفـري املادة األولية من أعلى اجلبل  باعتباره مصدر          
  .الصخر

  :النقل  – الشحن –قسم الفرز -1-2           
قسم تفتيت (وهو القسم الذي يقام فيه بعملية فرز وشحن ونقل الصخر إىل القسم املوايل        
  )الصخر
لكن . وجتدر اإلشارة هنا إىل أنه ميكن فصل العمليات السالفة الذكر على بعضها البعض      

  .نتيجة عالقاا املباشرة ارتأينا جعلها عملية واحدة
  :قسم تفتیت الصخر  -3- 1           

كما ميكن تسميته بقسم املعاجلة باعتباره مركز العملية اإلنتاجية وأهم أقسامها، إذ يتم فيه       
حتويل الصخر عن طريق املعاجلة إىل حصى أو رمل قابل لالستعمال يف األشغال أو يف القسم 

  .)املرحلة الالحقة(املوايل 
  :قسم التزفيت -1-4   

ادة لألشغال أو اإلجناز الذي تقوم به الشركة الوطنية ألشغال نظرا للحاجة امللحة هلذه امل      
تقوم الوحدة . وغريها... الطرق خاصة ما يتعلق منها بتعبيد الطرقات واملطارات واملساحات

العملية (بإنتاج املزفتات يف هذا القسم انطالقا من احلصى والرمل املستخرج من القسم السابق
  .)السابقة

  
  

          
  ):الثانوية(قسام املساعدة األ - 2  

وإمنا تعمل على تسهيل مهمة . وهي األقسام اليت ليست هلا عالقة مباشرة مع املنتوج       
  .األقسام الرئيسية حبيث توزع أعبائها على هذه األخرية قبل حتميلها على املنتجات
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  :وميكن حتديد املراكز أو األقسام املساعدة كالتايل       
  :قسم الوسائل املشتركة -2-1           
يتمثل دور هذا القسم يف تقدمي خدمات ملختلف األقسام الرئيسية واملتمثلة يف اإلدارة        
  .واألمن

  :قسم اإلطعام -2-1              
من . مهمة هذا القسم هو توفري اإلطعام ملختلف األقسام سواء كانت رئيسية أو ثانوية       

  .ية املقدمة لعمال الوحدةخالل الوجبات اليوم
  

III -1 - ختصيص األعبـاء املباشرة.  
نظرا لطبيعة هذه األعباء فإا حتمل مباشرة إىل املنتجات دون أي عمليات أو مراحل          

  :  وسيطة وتتكون أساسا من
  . استهالكات املواد األولية الداخلة بشكل مباشر يف اإلنتاج -
  ).يد العاملة املباشرةال(أعباء العمال املنتجني  -
  .تكاليف كراء العتاد -
  ).خمتلفة(تكاليف مباشرة أخرى  -
وعند مجع خمتلف األعباء نتحصل على التوزيع األويل لألقسام الرئيسية، ولقد مت حساب         

خمتلف األعباء انطالقا من تركيبة ومكونات كـل عبئ وصوال إىل التوزيع األويل كما هـو 
  :ول املواليةموضح يف اجلدا
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 III -3- حتميل األعباء غري املـباشرة على املنتجات  

  :التوزيع األولـي - 1        
يع حيدد نصيب كل قسم من األعباء غري املباشرة وذلك بتجميعها يف يف هذا التوز            

وقد مت حساب األعباء غري . مراكز حتليل، نظرا ألن اخلدمات يف هذه احلالة ممكنة القياس
املساعدة وفق اجلداول املوالية اليت توضح أعباء املراكز املساعدة  )لألقسام(املباشرة للمراكز 

  .املشتركة وقسم اإلطعام املتمثلة يف قسم الوسائل
  :أعباء مركز الوسائل املشتركة -1-1      

اليد العاملة  فالعتاد، مصاري ءتتمثل أعباء الوسائل املشتركة يف املواد و اللوازم، كرا             
كـل األعبـاء   .إىل مصاريف أخرى خمتلفـة  ة، باإلضافتو الرسوم، اخلدما باملباشرة، الضرائ
  :موضحة يف اجلدول املوايل 2005بلها من مبالغ خاصة بشهر أفريل السابقة و ما يقا
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  .2005يوضح أعباء مركز الوسائل املشتركة اخلاصة بشهر أفريل ): 8- 5(جدول رقم 

 الـمـبـلــغ ث و ك الــبــيـــان

    :ـ الـمــواد واللــوازم 1
 1.408,00 12,80 110,00 زوتالـمـــا

 27.159,96 11,95 2.272,80 الـبـنـــزيـــن
 57.959,19   الـطـاقـة الكـهـربـائـيـة

 86.527,15   1الـمـجـمــوع اجلزئي 
    :ـ كــراء الـعــتــاد 2

 VL 212  184,00 241,78 62.887,52سيارة خفيفة 
 VL 264  160,00 202,60 32.416,00سيارة خفيفة 

 VTC 30/24 100,00 232,89 23.289,00سيارة نقل مجاعي 
 MA 34  184,00 3,02 555,68آلة أرضية للبرتين 
 MA 80  124,00 11,25 2.070,00آلة أرضية للبرتين 
 MA 96  124,00 10,66 1.961,44آلة أرضية للبرتين 

 VV 32   184,00 14,95 2.750,80منظف خباري 
 PT 08  240,00 23,63 5.671,20حمول كهربائي 
 CS 12  184,00 2,27 417,68صهريج ختزين 
 CS 58  184,00 3,77 693,68صهريج ختزين 
 CS 69  184,00 10,84 1.994,56صهريج ختزين 
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 MP 80  184,00 4,68 861,12 مضخة صغرية
 MP 98  184,00 16,83 3.096,72مضخة صغرية 

 138.665,40   2الـمـجـمــوع اجلزئي 
 927.808,93   العـامـلـة ـ مصاريف الـيد 3

 927.808,93   3الـمـجـمــوع اجلزئي 
 13.346,96   ـ الـضرائـب والـرســوم  4

 13.346,96   4الـمـجـمــوع اجلزئي 
 123.833,95   ـ الـخــدمــــات 5

 123.833,95   5الـمـجـمــوع اجلزئي 
 40.000,00   ـ مصاريف مـخـتـلـفــة 6

 40.000,00   6زئي الـمـجـمــوع اجل
 1.330.182,39   ـمــوع الـعــــــاما

      
  .أعـبـاء مـركـز اخلدمـات اإلطـعـام -1-2     
يتم حتديد أعباء مركز خدمات اإلطعام جبمع املصاريف املتعلقة بالوجبة املقدمة يوميا       

باإلضافة إىل ، )...مواد غذائية، خضر وفواكه(انطالقا من املواد الداخلة يف تشكيل الوجبة 
  .مصاريف الكهرباء والغاز

  :وقد مت حتديد أعباء مركز خدمات اإلطعام كما يلي     
  .2005يبني أعباء خدمات اإلطعام لشهر أفريل ): 9-5(جدول رقم 

  
 األعــبــاء الـيـــوم األعــبــاء الـيـــوم األعــبــاء الـيـــوم

01 8.444,80 11 17.012,33 21 8.309,13 
02 18.181,89 12 13.873,95 22 12.248,76 

03 22.890,05 13 10.792,69 23 19.941,77 
04 19.448,41 14 12.067,00 24 15.525,33 
05 14.292,98 15 15.152,84 25 5.361,33 
06 16.899,34 16 19.081,93 26 18.822,77 
07 12.911,93 17 19.046,26 27 16.056,03 
08 14.253,00 18 18.626,49 28 11.513,63 
09 20.608,55 19 15.871,58 29 10.879,76 
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10 13.646,55 20 14.766,63 30 3.721,93 

 440.186,64 مـجـمــوع األعـبـــاء

  .مركز اإلنتاج بالسبت: املصدر
  
  :ولتحديد تكلفة الوجبة الواحدة نتبع الطريقة التالية 

  
     
  

  
  
  
  
  
  
  :وجبة وعليه  4343مت تقدمي  2005وخالل شهر أفريل   

  
        

 2005وملقارنة تطور تكلفة الوجبة خالل األربع األشهر األوىل من سنة                        
  :قمنا بإعداد اجلدول التايل

   2005الوجبات خالل األربع األشهر األوىل لسنة يبني تطور تكلفة ): 10-5( جدول رقم          
  

 تكلفة اإلطعام اإلمجالية تكلفة الوجبة الواحدة عدد الوجبات املقدمة الـشــهـــر
 394.777,99 100,07 3945 جــــانـفـي

 426.584,64 110,88 3847 فــيــفــري

 440.403,46 97,93 4497 مــــــارس

 440.186,64 101,35 4343 ــريـــلأفـ

 =تكلفة الوجبة الواحدة                                
 فة اإلطعــام اإلجـمـاليـةلتك

 عدد الوجبات املقدمة

 ج.د 101,35=  440.186,64 =تكلفة الوجبة الواحدة                  
4343 
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  .مركز اإلنتاج بالسبت: املصدر                                    
  

ج .د 111,00نالحظ من خالل اجلدول املبني أعاله أن تكلفة الوجبة الواحدة ال تتعدى          
  .من طرف املديرية العامة 120,00وهذا ما يربر أن ال تتعدى تكلفة الوجبة الواحدة 

  
  :ـوزيــع الثـانــويالـت - 2        
حيث تتم فيه عملية حساب األعباء اإلمجالية غري املباشرة لألقسام الرئيسية، انطالقا من      

إعادة توزيع أعباء املراكز املساعدة على املراكز الرئيسية وفقا ملفاتيح حتدد حسب طبيعة القسم 
  .املوزع لألعباء

  :اختيـار مـفـاتـيح التـوزيـع -2-1      
  :مفـاتـيح لقـسم اإلطعـام -أ          

لكل  )اليد العاملة(لقد مت حتديد مفاتيح التوزيع لقسم اإلطعام  انطالقا من عدد العمال         
  .قسم نظرا ألن الوجبات تقدم على أساس عدد العمال

   
  :واجلدول املوايل يوضح مفاتيح التوزيع لقسم اإلطعام اخلاصة بكل قسم 
  

  .يوضح مفاتيح توزيع قسم اإلطعام): 11-5(جدول رقم 
  

 مـفــاتيح التوزيع الـعـمـلـيــة عدد العمــال القــســــم
فـســم 

 التــفــجــيــر
164 164 ÷ 1743 9,41 % 

قسم الفـرز، الشحـن، 
 النقـل

275 275 ÷ 1743 15,78 % 

قــســم 
تــفـتـيـت 
 الـحـصــى

445 445 ÷ 1743 25,53 % 

 % 12,05 1743 ÷ 210 210قــســم 
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 التـزفـيــت
قـسـم الوسـائـل 

 املـشـتـركة
649 649 ÷ 1743 37,23 % 

  % 100 / 1743 الـمـجـمـــوع

  .من إعداد الطالب صاحب البحث: املصدر           
  

  :   مـفــاتـيح التوزيـع لقـسم الوسـائل املشـتركة - ب      
، )احلراسة(شتركة يتمثل بالتحديد يف اإلدارة واألمن باعتبار نشاط قسم الوسائل امل           

فهو يعتمد بالدرجة األوىل على اليد العاملة، هلذا يتم حتديد مفاتيح التوزيع لقسم الوسائل 
  .املشتركة على أساس عدد العمال

  .واجلدول املوايل يوضح مفاتيح التوزيع لقسم الوسائل املشتركة اخلاصة بكل قسم       
  
  
  
  
  
  

  .يوضح مفاتيح التوزيع لقسم الوسائل املشتركة): 12-5(ول رقمجد
  

 القــســـم
عـدد 
 العمـال

 الـعـملـيـة
مـفـاتـيح 

 التوزيـع
 % 68 655 ÷ 445 445 قسم تـفتيت الصخـر

 % 32 655 ÷ 210 210 قـسم التـزفـيت

 % 100 / 655 الـمـجـمــوع

  .من إعداد الطالب صاحب البحث: درمص                                         
  
  : اخـتيـار وحــدة العـمـل -2-1
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نظرا ألن حساب التكلفة متت يف وحدة اإلنـتاج فإن وحـدة العمل تتمثل أسـاسا         
  .يف الكمية املنتجة عند كـل قسم

  
  . واجلدول التايل يوضح طبيعة وعدد وحدات العمل اخلاصة بكل قسم من األقسام الرئيسية 

  .يبني طبيعة وعدد وحدات العمل اخلاصة بكل قسم من األقسام الرئيسية ): 13-5(جدول رقم            
  

 )طن(عدد وحدات العمل  طبيعة وحدات العمل القــســـم

 11.125 )طن(الكمية املنتجة  فـســم التــفـجـيـر

 11.125 )طن(الكمية املنتجة  قسم الفـرز، الشحـن، النقـل

 11.125 )طن(الكمية املنتجة  قـسم تــفـتـيـت الصخـر

 13.740 )طن(الكمية املنتجة  قــســم التـزفـيــت

  .من إعداد الطالب صاحب البحث باالعتماد على معطيات الوحدة: مصدر                           
  

يعة وحدات واجلدول املوايل يوضح ملخص مل العمليات اخلاصة مبفاتيح التوزيع، طب       
  . العمل وعدد وحدات العمل
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    VI-  حتـديد تكلفة إنتـاج املـواد املنتجـة.  

قسم اإلطعام، (لتحديد تكلفة اإلنتاج اخلاصة بكل قسم قمنا بتوزيع أعباء األقسام الثانوية       
. لنتحصل على التوزيع اخلاص بكل قسمعلى أساس مفاتيح التوزيع  )وقسم الوسائل املشتركة

تكلفة اإلنتاج (وبعد حتديدنا لطبيعة وعدد وحدات العمل قمنا حبساب تكلفة وحدة العمل 
  :انطالقا من العالقة التالية  )طن(للوحدة 

  
  
  

  
  :فمثال   

  
        

  .وبنفس الطريقة نقوم حبساب تكلفة وحدات العمل ملختلف األقسام          
واجلدول املوايل يوضح طريقة احلساب املتعلقة بكل قسم انطالقا من جممـوع التوزيـع           

  .ملاألويل وصوال إىل تكلفة وحدة الع
  
  
  
  
  
  
  

 =تكلفة وحـدة العـمـل    
 فة مركـز التحليـللتك

 عــدد وحــدات الـعـمــل

 طن /ج .د 157,39=  1.750.977,39 =تكلفة وحدة العمـل لقسم التفجري    
11.125 
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 V- الوحدة(مقارنـة تطور تكلفة اإلنتـاج باملركز.(  

نظرا ألمهية دراسة تكاليف اإلنتاج يف الوحدة خاصة ما يتعلق بتطورها قمنا بإعداد مقارنة       
  :لتطور تكلفة اإلنتاج يف الوحدة وهي مبينة يف اجلدول املوايل

  .2005يبني تطور تكلفة اإلنتاج يف الوحدة لسنة ): 16-5(جدول رقم            
  

 الـمـبـلــغ ت و ك الـقــــســــم الشـھـــر

ـي
نـف

جــا
  

20
05

 

 1.215.420,74 373,11 3.257,54 قـســم التــفــجــیــر
 1.308.293,21 401,62 3.257,54 قسم الفـرز ، الشحـن ، النقـل

 1.429.766,88 438,91 3.257,54 قــســم تــفـتـیـت الصـخـر
 13.029.573,44 2.972,02 4.384,08 قــســم التـزفـیــت

ري
ــــ

یـف
فــ

  
20

05
 

 1.402.387,35 341.25 4.109,56 قـســم التــفــجــیــر
 957.034,33 232,88 4.109,56 قسم الفـرز ، الشحـن ، النقـل

 1.301.333,27 316,66 4.109,56 ـم تــفـتـیـت الصـخـرقــسـ



 سكيكدة –حمجرة السبت  -حساب تكلفة اإلنتاج  بوحدة اإلنتاج                         الفصل اخلامس

   232

 7.930.945,76 _3.274,49 2.422,04 قــســم التـزفـیــت

س
ار

ــــ
مـ

  
20

05
 

 1.176.962,50 143,18 8.220,16 قـســم التــفــجــیــر
 1.204.335,64 146,51 8.220,16 قسم الفـرز ، الشحـن ، النقـل

 1.389.618,04 169,05 8.220,16 صـخـرقــســم تــفـتـیـت ال
 1.142.307,76 2.272,03 4.904,12 قــســم التـزفـیــت

ـل
ــــ

ری
فــ

أ
  

20
05

 

 1.750.977,39 157,39 11.125,00 قـســم التــفــجــیــر
 1.149.730,58 103,34 11.125,00 قسم الفـرز ، الشحـن ، النقـل

 2.171.319,94 195,17 11.125,00 قــســم تــفـتـیـت الصـخـر
 22.370.882,76 1.628,16 13.740,00 قــســم التـزفـیــت

ي 
ـــأ

مـ
  

20
05

 

 1.480.630,98 112,88  13.140,14 قـســم التــفــجــیــر
 710.487,37 54,07 13.140,14 قسم الفـرز ، الشحـن ، النقـل

  4.657.654,02 354,46 13.140,14 قــســم تــفـتـیـت الصـخـر
 25.606.112,10 1.906,57 13.430,46 ـم التـزفـیــت+قــس

ان
جو

  20
05

 

 1.312.378,79 117,12 11.205,42 قـســم التــفــجــیــر
 802.420,12 71,61 11.205,42 قسم الفـرز ، الشحـن ، النقـل

 4.453.818,29 397,47 11.205,42 قــســم تــفـتـیـت الصـخـر
 24.549.056,60 2.462,92 9.967,46 التـزفـیــت قــســم

  
  
  
  

یة
ویل

ج
  20

05
 

 1.687.255,55 168,65 10.004,48 قـســم التــفــجــیــر
 970.234,47 96,98 10.004,48 قسم الفـرز ، الشحـن ، النقـل

 5.077.773,82 507,55 10.004,48 قــســم تــفـتـیـت الصـخـر
 27.492.143,80 2.418,38 11.368,00 قــســم التـزفـیــت

وت
أ

  20
05

 

 1.643.496,53 133,48 12.312,68 قـســم التــفــجــیــر
 1.107.402,44 89,94 12.312,68 قسم الفـرز ، الشحـن ، النقـل

 6.278.112,41 509,89 12.312,68 قــســم تــفـتـیـت الصـخـر
 38.860.039,00 2.343,66 16.580,92 قــســم التـزفـیــت

بر
تم

سب
  

20
05

 

 1.654.298,86 177,66 9.311,60 قـســم التــفــجــیــر
 789.996,14 84,84 9.311,60 قسم الفـرز ، الشحـن ، النقـل

 5.277.814,88 566,80 9.311,60 قــســم تــفـتـیـت الصـخـر
 7.267.535,92 3.133,45 2.319,34 قــســم التـزفـیــت

تو 2  بر 0  883.831,35 116,75 7.570,29 ـجــیــرقـســم التــفـ0
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 478.063,81 63,15 7.570,29 قسم الفـرز ، الشحـن ، النقـل
 4.504.398,25 595,01 7.570,29 قــســم تــفـتـیـت الصـخـر

 / / / قــســم التـزفـیــت

بر
فم

نو
  20

05
 

 / / / قـســم التــفــجــیــر
 / / / قسم الفـرز ، الشحـن ، النقـل

 / / / م تــفـتـیـت الصـخـرقــســ
 / / / قــســم التـزفـیــت

بر
سم

دی
  

20
05

 

 1.111.189,72 152,79 7.272,66 قـســم التــفــجــیــر
 496.868,13 68,32 7.272,66 قسم الفـرز ، الشحـن ، النقـل

 3.803.746,63 523,02 7.272,66 قــســم تــفـتـیـت الصـخـر
 / / / قــســم التـزفـیــت

  .من إعداد الطالب صاحب البحث باالعتماد على معطيات الوحدة: املصدر
  

من خالل اجلدول املبني أعاله نالحظ أن تكاليف اإلنتاج ختتلف من فترة ألخرى وهذا       
حسب تغري مجلة من الظروف خاصة منها املتعلقة باملناخ، إذ أن الوحدة تتوقف عن اإلنتاج يف 

  .عيق العملية اإلنتاجية وهذا ما يؤثر سلبا على ارتفاع تكلفة اإلنتاجوجود األمطار ألا ت
  

  :خامتة الفصل اخلامس
لقد مت التطرق يف  الفصل اخلامس من هذه الدراسة إىل دراسة احلالة من خالل إسقاط اجلانب 
 النظري على اجلانب التطبيقي و تطبيق نظام احملاسبة التحليلية يف الشركة اجلزائرية ألشغال

و هذا يف مركز اإلنتاج بوحدة السبت عزابة باعتبار املادة األولية هي .الطرق ألطرو سكيكدة 
املنتجة يف هذه الوحدة،      تأساس النشاط يف الشركة حيث مت حتديد تكلفة احلصى و املز فتا

إليها يف  و هذا باتباع طريقة األقسام املتجانسة باالعتماد على املراحل النظرية اليت سبق اإلشارة
  اجلانب النظري من هذه الدراسة يف الفصل الثاين بداية بتقسيم وحدة اإلنتاج إىل أقسام أساسية

و أقسام ثانوية ) قسم التفجري ،قسم الفرز الشحن و النقل ،قسم تفتيت احلصى ،قسم التزفيت(
ت، بينما مث ختصيص األعباء املباشرة على املنتوجا).قسم اإلطعام ،قسم الوسائل املشتركة(

األعباء غري املباشرة فيتم حتميلها على املنتوجات بواسطة اختيار مفاتيح التوزيع و وحدات 
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تكلفة احلصى (لنتوصل يف األخري على حساب تكلفة إنتاج املواد املنتجة يف مركز اإلنتاج.العمل
  .       يف الشركةلنتطرق يف آخر األمر إىل إشكاليات تطبيق نظام احملاسبة التحليلية ).و املزفتات
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  :خامتةــال

يعترب تطبيق نظام احملاسبة التحليلية يف املؤسسة دف حساب التكاليف والتكـاليف النهائيـة       
أحد األهداف األساسية لنظام التكاليف بصفة خاصة و نظام احملاسبة .للمنتوجات،طلبيات،أنشطة

غراض التسيري املختلفة،كالتسعري،الرقابة،اختاذ القرارات دف استعماهلا يف أ.التحليلية بصفة عامة
و للوصول إىل هذه األهداف نستعمل طرق متعددة،منها الكليـة  .و ترشيد التسيري داخل املؤسسة

و منها اجلزئية اليت تعتمد على حتميل املنتوجـات  .اليت تعتمد على حتميل املنتوجات بكافة األعباء
نها احلديثة اليت تقوم على فكرة ختصيص التكاليف على األنشطة مث و م.جبزء فقط من تلك األعباء

  .)ABC(على املنتوجات و أطلق عليها اسم حماسبة تكاليف األنشطة
و يتم اختيار الطريقة املناسبة حلساب التكاليف من قبل املؤسسة على عدة عوامـل أمههـا،        
كن للمؤسسة أن تعتمد على أكثـر مـن   كما مي.من اختيار الطريقة و دقة الطريقة نفسها ضالغر

طريقة يف حساب التكاليف و التكاليف النهائية حىت تتمكن من االستفادة من اجيابيـات تلـك   
  .الطرق و الوصول بدلك إىل عامل الدقة يف النتائج املتحصل عليها

   لقد أصبحت املؤسسة جمربة على أن تنتج بتكلفة ائية تسمح هلا بتحقيق هامش موجب،     
 و لتحقيق ربح كهدف اقتصادي أساسـي  .دلك إلجياد مكانة ملنتجاا يف السوق كهدف أول و

حتقيق هذه األهـداف يبقـى   .و الوصول إىل ضمان منوها و استمرارها يف النشاط كهدف ثاين
مشروطا مبدى قدرة حتكم املؤسسة يف تكاليفها بناءا على قاعدة معلومات صلبة توفرها إحـدى  
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حيث متكننا هـذه األخـرية   .ة التسيري و طرق الرقابة و اليت تسمى احملاسبة التحليليةتقنيات مراقب
       تتبع سلوك التكاليف،مراقبة املردودية،حتديد املسؤوليات سواء كانـت تنفيذيـة أو إداريـة    : من

ــة       ــئلة األربع ــى األس ــة عل ــائج و اإلجاب ــري النت ــالل تفس ــن خ ــك م و دل
  .وصول يف األخري إىل اختاذ قرارات رشيدةكيف؟أين؟مىت؟ملاذا؟لل:التالية
ومن خالل دراستنا إلشكالية تطبيق نظام احملاسبة التحليلية يف املؤسسـة توصـلنا إىل أهـم         

  :اإلشكاليات العامة تكمن يف ما يلي
البد من وجود نظام عام للمعلومات داخل املؤسسة و الذي يتكون بدوره من أنظمـة أو   -

  .عمل ككل متبادل أو متفاعل لبناء نظام فعال للمعلوماتنظم حتتية أو فرعية،ت
       يتجسد نظام احملاسبة التحليلية من خالل نظام املعلومات املتكامـل للمحاسـبة العامـة     -

 .و احملاسبة التحليلية على اعتبار األوىل قاعدة معطيات الثانية
ماشـى و طبيعـة نشـاط    إن تطبيق نظام احملاسبة التحليلية يعين وضع نظام للتكاليف يت -

 .املؤسسة و خصائصها،كما خيتلف هذا النظام من مؤسسة إىل أخرى
تكمن فعالية نظام احملاسبة التحليلية يف التحكم يف عناصر التكاليف باملؤسسة،و غيابه التام  -

 .يعين بالضرورة فقدان السيطرة و التحكم يف هذا العنصر اهلام
داخل املؤسسة ال يعين أا حتقـق مـن    )م التكاليفنظا(إن وجود نظام احملاسبة التحليلية -

ال يتحقق هذا اهلدف إال من خالل التفاعل بـني مجيـع    وورائه كل األهداف املسطرة، 
 .العناصر املكونة للمؤسسة

إن املخطط الوطين احملاسيب اجلزائري مل يدخل البتة احملاسبة التحليلية، وهـذا مـا جعـل     -
الرتباطهـا باحملاسـبة العامـة                اية هلذه التقنيـة، نظـر  صعوبة إدخال املؤسسات اجلزائر
 .و خضوعها للمعطيات امليدانية

إن انعدام الوعي أو نقصه ألمهية نظام احملاسبة التحليلية فعلى املسـتوى اجلزئـي يسـمح     -
و على املستوى الكلي يستخدم بفعالية يف جمال .بالتسيري اجليد للمؤسسة من خالل أهدافه

لكن ينظر إليه على أساس أنه وسيلة مراقبة و حتديد .لنجاعة االقتصادية للمؤسساتقياس ا
 .مع أنه يف الواقع وسيلة مراقبة هدفها تصحيحي و توجيهي.املسؤوليات كهدف ردعي
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أما يف ما يتعلق بأهم إشكاليات تطبيق نظام احملاسبة التحليلية يف الشركة اجلزائريـة ألشـغال   
  :فكانت كما يلي )حمجرة السبت(يد يف وحدة اإلنتاجالطرق ألطرو و بالتحد

افتقاد الشركة لنظام احملاسبة التحليلية رغم الدراسات اليت تشري إىل ضرورة تطبيـق هـذا    -
 .رغم كرب حجم الشركة،و هذا ما يزيد من إشكالية التطبيق )نظام التكاليف(النظام

لية و مادية،متكنها من وضـع  من خالل الدراسة اتضح أن الشركة تتوفر على إمكانيات ما -
نظام للمحاسبة التحليلية ذو فعالية كبرية،و غياب هذا النظام يعود إىل فقدان الثقة و عدم 

 .توفر روح املبادرة من طرف املسؤولني
أما على مستوى ميدان الدراسة و باخلصوص مكان إجراء دراسة احلالة التطبيقيـة أي علـى   

  :ت فقد اتضح ما يليمستوى مركز اإلنتاج مبحجرة السب
اعتمادنا يف حساب تكلفة إنتاج احملجرة على طريقة األقسـام املتجانسـة    أو مركـز     -

  .التحليل مناسب ألن منطلقها هو فصل األعباء إىل مباشرة و غري مباشرة
   )نقل،قسم تفتيت الصـخر .شحن.قسم التفجري،قسم الفرز(إن حتديدنا لألقسام األساسية -

كان من منطلق موضوعي عملي  )قسم الوسائل املشتركة،قسم اإلطعام( و األقسام الثانوية
 .أملته علينا ظروف الوحدة،و طبيعة نشاطها

 .اختيارنا ملفاتيح التوزيع لكل قسم كان على أساس درجة االرتباط و نوع النشاط -
عملية وضع نظام حلساب التكاليف بالرغم من تعقدها، إال أننا حاولنا تبسـيطها قـدر    -

وهذا ما عجزنا عنه يف الشـركة  . ان إلجراء الدراسة يف وحدة إنتاج حمجرة السبتاإلمك
 .نظرا لتعقد نشاطها و كرب حجمها )الشركة اجلزائرية ألشغال الطرق ألطرو(األصلية

و خلصنا من خالل حبثنا إىل مجلة من االقتراحات نراها ضرورية ألا ختدم التسـيري داخـل   
  :املؤسسة

ؤسسة اجلزائرية تطرح يف وقتنا احلايل خبصوص التنظـيم و الـتحكم يف   مشاكل تسيري امل -
على اعتبار أن املخططات الوطنية .التكاليف و التكاليف النهائية،للمنتوجات،طلبيات و أنشطة

للتنمية أشارت دوما إىل ضرورة معرفة تكاليف إنتاج السلع و اخلدمات،حيث أصـبحت يف  
  .تقييم تسيري املؤسسةأيامنا هذه من الضروريات ألغراض 
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ميكن على األقل مـن   )نظام التكاليف(اإلسراع يف وضع و إقامة نظام للمحاسبة التحليلية -
على تتبع سـلوك   ة، للمساعد)تقديرية(أو اليت ستنجز )حقيقية(حساب تكلفة املشاريع املنجزة

لتـدقيق  أخـرى ل  ومع العلم أن الشركة حتتوي على مصلحة للتسيري احملاسـيب،  .التكاليف
  .الداخلي

تطبيق مجيع طرق حساب التكاليف إىل جانب طريقة مراكز التحليل،كطريقة التكـاليف   -
، و دلك من أجل مقارنة النتائج فيما بينها بشكل متكامل حـىت  )نظام تسيريي رقايب(املعيارية

القـرارات  و اختاذ .تتمكن املؤسسة من حتديد االحنرافات و حتليلها و بالتايل حتديد املسؤوليات
  .املالئمة يف الوقت املناسب

على املسؤولني اللذين بادروا يف السابق إىل وضع نظام للمحاسبة التحليلية أن يعملوا على  -
وضع نظام فعال للتكاليف باالعتماد على خصوصية و نشاط املؤسسة و استعمال معطيـات  

  . ا نظامان متكامالناحملاسبة العامة كقاعدة بيانات للمحاسبة التحليلية باعتبارمه
  :و بصفة عامة ميكن اقتراح ما يلي

سيدفع بالضرورة املسريين  يف إطار انفتاح االقتصاد اجلزائري على اقتصاد السوق الدويل، -
ما يعين بدل . إىل تبين نظام احملاسبة التحليلية بشكل جيعلها يف نفس مستوى احملاسبة العامة

  .ة قصد تعميم و تطبيق تقنيات التسيري و الرقابةجهد أكرب الستعمال اإلمكانيات الالزم
التطبيق الفعلي لنظام احملاسبة التحليلية و دلك من خالل حتديد التكـاليف و التكـاليف    -

النهائية،و حماولة تقليص التكاليف إىل أدىن حد ممكن،دون التأثري على نوعيـة املنتجـات   
و اليت مـن  ) WTO(العاملية للتجارة خاصة و أن اجلزائر على أبواب االنضمام إىل املنظمة 

 .أهم نتائجها، حترير املبادالت التجارية
تعميم أنظمة اإلعالم اآليل على مجيع وظائف املؤسسة ألجل ضمان املتابعة املرحلية لنشاط  -

و االسـتعانة مبكاتـب الدراسـات    .املؤسسة،السيما يف حميط معقد،مضطرب وغري أكيد
ة دلك العمل على تأهيل مستوى املسـريين مبـا يسـمح          و مبوازا.اخلارجية عند الضرورة

 .و التحكم يف هده التقنيات
و االستفادة من مزايـاه و العمـل    )ABC(حماولة جتسيد نظام حماسبة تكاليف األنشطة  -

 .جنبا إىل جنب مع أنظمة حساب التكاليف األخرى
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.        ة مـن هـدا البحـث   و يف األخري نأمل أن نكون قد وفقنا إىل حتقيق األهداف املرجو
و سامهنا و لو بقدر ضئيل مبا يفيد الدارسني و املهتمني مبجـال احملاسـبة و باخلصـوص    

و قد فتحنا نافدة للولوج إىل موضوعات ذات عالقة         .)حماسبة التكاليف(احملاسبة التحليلية 
لية يف املؤسسـة مـن   خاصة ما يتعلق بتطبيق نظام احملاسبة التحلي. و ارتباط دا املوضوع

حماسبة تكـاليف األنشـطة،   ( خالل طرق أخرى حلساب التكاليف السيما املطورة منها
  . ) ABCطريقة الـ 
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Résumé : 
 
   thème :   Problématique d’application du système de la  
                     Comptabilité analytique au niveau de l’entreprise . 
                     Etude de cas de la Société Algérienne des  
                            Travaux Routiers – ALTRO –SKIKDA- 
 
                        Cette étude s’intéresse à la problématique d’application du 
système de la comptabilité analytique au niveau de l’entreprise, ainsi qu’aux 
procédures imposées par ce dernier, à commencer par la mise en place d’un 
système d’informations, en passant par le système de la comptabilité 
analytique qui est imposé à l’entreprise par la logique économique quant à la 
maîtrise des dépenses diverses, ce qui a poussé les responsables de l’entreprise 
à accorder une importance particulière à la comptabilité de gestion à travers 
le suivi des coûts, tout en essayant de comprendre le comportement de ceux-ci. 
 
                      Actuellement, cette réalité s’est imposée d’avantage ,sous le joug 
de la concurrence et ce dans le but de s’assurer une place prépondérante dans 
le marché avec comme objectif économique la réalisation du maximum de 
profit, afin de garantir la croissance, la continuité et la pérennité de l’activité. 
 
                      Tout ceci doit s’accompagner par l’accroissement des dimensions 
des entreprises ainsi que par la multiplicité et la diversité de leurs produits. 
 
                      L’atteinte de ces objectifs, reste conditionnée par le degré et la 
capacité de maîtrise des coûts par l’entreprise et ce sur la base d’informations 
fiables fournies par l’une des techniques de contrôle de gestion à savoir la 
comptabilité analytique qui est à son tour considérée, comme l’une des 
méthodes de contrôle qui fournit des informations permettant avec efficacité, 
leur utilisation quant au calcul de l’efficience économique des entreprises. 
 
                       Il n’y a pas longtemps, que ce système de comptabilité 
analytique fut crée par les économistes, les gestionnaires et les financiers qui 
ont joué un rôle important dans la présentation des faits, des réalités ainsi que 
des principes de ce système en le rendant compatible et en adéquation avec les 
objectifs de l’entreprise. 
 
                        En effet, ce système a prouvé son efficacité et son efficience, du 
fait qu’il est une base de données pour la prise de décision. 
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                         Eu égard, à ce qui a précédé ,nous avons essayé à travers 
l’étude menée de répondre à la question suivante : jusqu’à quelle limite peut –
on appliquer le système de comptabilité analytique et quelles sont ses 
problématiques ? 
 
                        Ainsi, l’objectif tracé de cette étude est de répondre à la 
problématique précédente par l’atteinte des buts suivants : 
 

• Connaître le système d’informations comptable au sein de l’entreprise 
étant donné qu ‘il constitue un sous-système de ce dernier , 

• Présenter et évaluer les différentes méthodes traditionnelles et 
modernes de calcul des coûts, 

• Permettre l’élaboration du système des coûts au sein de l’entreprise, 
• Déterminer les problématiques d’application du système de la 

comptabilité analytique dans l’entreprise. 
 

      INTRODUCTION GENERALE 
 
                        Elle commence par un préambule relatif au thème d’étude 
mettant en exergue les motifs de choix de ce dernier ,son importance ,la 
problématique , les objectifs ainsi que la méthodologie scientifique entreprise 
et les outils de recherche utilisés . 
 
CHAPITRE 1 : 
 
                       Nous lui avons choisi le titre «  Entreprise et approche 
systémique » par une introduction générale autour du système « l’Entreprise 
et les  systèmes »  regroupant les informations comptables en s’intéressant 
spécialement aux systèmes  de comptabilité générale et à celui de la 
comptabilité analytique ainsi qu’aux facteurs qui influent sur la mise en  place 
de ce système pour le rendre opérationnel afin qu’il soit exécutable (travail et 
exécution ) 
 
CHAPITRE 2 : 
 
                        Sous le titre « les méthodes traditionnelles de calcul des coûts  ce 
chapitre a abordé une approche générale  de la comptabilité analytique à 
travers son évolution historique, puis l ‘étude des méthodes de calcul des coûts 
réels (historiques) sur les plans partiel et complet pour arriver aux critiques 
les plus importantes touchant chacune des méthodes en s‘intéressant aux 
avantages et aux inconvénients afin de passer ensuite à la  méthode des coûts 
standards ,par la présentation de ses objectifs les plus importants , 
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les déférents types ,puis la comparaison des coûts réels avec les coûts 
préétablis pour déterminer les écarts ,leurs causes et l’analyse appropriée 
pour en conclure aux différentes critiques touchant cette méthode par la 
détermination des limites et des avantages y afférents.  
 
CHAPITRE 3 : 
 
                          Ce chapitre  s’intéresse au calcul des coûts sur la base d’une 
méthode moderne de calcul de ces derniers selon les activités .  
Relatant l’évolution historique de la méthode ,son fonctionnement ,ses  
principes ,l’élaboration du modèle ,puis la détermination de l’opération de 
calcul des coûts par l’utilisation de cette méthode afin d’arriver en fin de 
compte à l’évaluation selon les activités (ABC).               
 
CHAPITRE 4 : 
 
                Sous le titre de « application du système de comptabilité analytique 
au niveau de la société algérienne des travaux routiers ALTRO-SKIKDA ,ce 
chapitre s’intéresse à la présentation du lieu de stage ,la monographie de 
l’entreprise et au scénario éventuel de la mise en place du système de 
comptabilité analytique de cette dernière. 
 
CHAPITRE 5 : 
 
              Ce chapitre se limite au calcul du coût de production des différents 
types de gravier au sein de l’unité de production relevant de la société 
ALTRO du fait que le gravier est considéré comme le produit essentiel de 
l’activité de l’entreprise. 
 
              Les diverses étapes de production et le calcul du coût de production à 
des périodes différentes ,la méthode des sections homogènes ou celle du centre 
d’analyse a été considéré comme la plus appropriée pour l’étude en question. 
Ceci nous a permis de déterminer les différentes contraintes conditionnant la 
non application de ce système et qui sont de deux ordres : l’un relatif au cadre 
général et l’autre à l’entreprise elle même. 
 
             Ainsi les contraintes les plus déterminantes sont les suivantes : 
                  -le plan comptable national n’a pas imposé l’application de la 
comptabilité analytique ce qui n’a pas encouragé l’introduction de cette 
technique bien qu’elle est étroitement liée à la comptabilité générale et ce sur 
plusieurs plans , 
                  - malheureusement ,ce système est vu par les utilisateurs comme 
moyen de contrôle par la détermination des responsabilité des gens et 
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éventuellement la pénalisation de ces derniers .Ceci est dû à la négligence ou 
,au manque de conscience relatif à l’importance du système de comptabilité 
analytique revenant essentiellement à deux aspects ,l’un micro-économique 
permettant la bonne gestion de l’entreprise alors que sur le plan macro-
économique ,il est utilisé avec efficacité quant au calcul de la rentabilité 
économique de l’entreprise . 
 
           Alors que ce système n’est qu’un moyen de contrôle ayant un objectif 
de correction ,d’ajustement et d’orientation . 
 
           Ainsi et malgré les différentes contraintes déjà répertoriées ,nous avons 
essayé de proposer et de mettre en place un système de comptabilité des coûts 
au sein de l’entreprise et nous avons pu calculer le coût de la production de la 
carrière de l’unité industrielle concernée . 
 
           En conclusion nous sommes arrivés à des propositions et des 
recommandations que nous avons jugées importantes afin de limiter les 
contraintes nous empêchant l’application de ce système de comptabilité 
analytique étant donné qu’il est la base de données de la prise de décision .        
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The summary: 
                
              The topic: Problematic of the application of the analytical 
accounting system stay case of the Algerian Enterprise for the Ways 
Charges – ALTRO- SKIKDA 
 
             
              This expose cares about the application of the analytical accounting 
in the enterprise and what demands, firstly by applying information system 
passing through general accounting system till the analytical accounting. 
           
              The lath is imposing by the economic logic on the enterprise’s 
responsible to give a great intention of accounting administrating by 
controlling the cost and by to understand it’s attitude and this is was greatly 
appear in the new century with the great competition for the goat to find a 
place in the market and gain profit as an economical goat for assuring 
improvement and this is by developing enterprises and multiply and differs 
limit’s products. 
            
               In order to realize these aims which are depending on the capability 
of the enterprise if it’s cost or expenses based on information that are 
provided by one of the control management  which is maiming analytical 
accounting in consideration that is one of the most ways of control in which 
in formation can be used to see the administering control . 
                
                This system appear newly thanks to economical financed and 
administration who have the greatest sole to expose  realities and principals of 
this system and integrate it with enterprise goals in which it prove, it’s 
efficacy and succeed as a basic data for taking decision. 
                   
                 And from this points we in to check answer to this question :  
How can we apply the analytical accounting in the enterprise and what is it’s 
problematic?  
 
The goal from this search is to find an answer to the price dent problematic 
through realizing the following goals :  
 
 
 

 
 



  6

• Knowing the information analytic system inside  the enterprise 
considered as a second branch system for information system . 

• Presenting he ways of calibrating traditional and modem costs 
and evaluate it . 

• Achieving of  the costs system inside the enterprise . 
• Showing to the problematic of application of analytical 

accounting in the enterprise. 
• We divide the expose to the following parts: 
 

- a general introduction contain a general 
idea about the topic of the study showing 
the motivation and it’s Importance the 
problematic, the main goal and also the 
scientific method followed and material 
for searching 

 
CHAPITRE I: 
       
          We choose for it title for the enterprise, we take an idea about the 
system, the enterprise and system fours and on the general accounting 
system and analytical accounting then the factors that influence this system 
all we execute it.  
 
CHAPITRE II: 
         
          Under the title, the traditional ways for calculating costs we take the 
analytical accounting through history them the study of the really costs, all 
and some parts of it, passing to the most costs validity exposing the most goals 
and kinds, and comparing the two different costs and analyze it until the most 
antic to these ways by limiting it’s advantages and limits. 
 
CHAPITR III: 
          
          Is for the developing way for calculating costs and is based on the kind 
of activities by showing the historical development of the calculating ways , 
it’s purples as an example, finally we present how we considerate the 
calculating way on the basic of the activity ( A,B,C) . 
CHAPITRE VI: 
         Under the title: the application of analytical accounting in ALTRO 
enterprise by defining the domain of study, imagine the study replace by the 
analytical accounting preparatory system and the way of working. 
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CHAPITRE V: 
            
           Through it, we calculate the cost of producing stone and it’s kinds in 
the product unity of the enterprise considering material producing in unity is 
raw materials principals an essential for the activity of the enterprise and this 
is done by giving product unity and the different steps of unity calculate we 
cost and study the cost development of the product. 
And from our study, we achieve the cost of the production the product unity 
by using homogeny classes or centers of analyze, we have achieve the 
problematic: 
 
           The Algerian national analytic planning is not included in the analytical 
accounting and this is what make it difficult, in addition to the lack of 
awareness that this technique permit the good control of enterprise it’s goal 
and in reality is a ways of controlling it’s correct goal and inspirit of it’s 
problematic, we try to propose a system for calculating cost in the enterprise 
and we calculate the cost of the production in the productivity.  In final step 
we adopt a whole of proposition that we see it necessary to reduce the 
difficulties that abolish without applying analytical accounting system inside 
the enterprise as a basic for data in order to take decision. 
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